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L’equip de govern elabora uns 
pressupostos per a aquest any amb una 
reducció important de les despeses
Davant la davallada d’ingressos 

previstos per a aquest any 2012, l’equip 

de govern s’ha esforçat per elaborar uns 

pressupostos amb una reducció de les 

despeses, però sense que això afecti o 

afecti el mínim possible la qualitat dels 

serveis a la ciutadania. La major part 

de les partides del pressupost del 2012 

han disminuït respecte a les 

del pressupost del 2011.        
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OPINIÓ

Enquesta ciutadana

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 

Hem celebrat la sessió plenària on s’han aprovat els pressupostos municipals. Pressupostos que hem tardat a elaborar per intentar 
equilibrar-los. Massa hem sentit aquests dies per part de molta gent que uns pressupostos, en aquest cas municipals, són com els  
de casa, que no pots gastar més del que ingresses. Permeteu-me que us digui que no hi ha res més fals, ni tampoc més demagògic.

Un ajuntament no és, ni molt menys, cap llar. Els ajuntaments oferim seguretat ciutadana, atenció a les persones amb dificultats: 
els joves, les persones grans; mantenim edificis com: escoles, pavellons esportius, centres públics, etc.; mantenim els carrers nets i 
tapem els forats; també els jardins; posem enllumenat, i ampliem i coordinem serveis en qüestions tan petites com, per exemple, 
oferir els espais perquè es desplacin els cossos de seguretat de l’Estat i es faciliti la renovació del DNI. Una munió de coses que fan 
persones contractades per l’ajuntament i perquè donin aquests serveis a la població, que per això contribueix amb els seus impostos. 
Però en els darrers temps tot això no es veu, ni es valora.  

Massa sovint estem veient com es malmet la imatge de la figura dels treballadors de les administracions públiques, com si fossin 
persones treballadores que ho tenen tot. Res més lluny de la realitat. Aquestes persones són les que cobreixen les nostres necessitats, 
les que tenen cura i ensenyen els nostres fills, les que ens canvien la bombeta del carrer quan es fon. Les que netegen, arreglen, 
vigilen i patrullen pels nostres carrers, per exemple. Us demano que reflexioneu quants serveis presten; caldria que es valorés el que 
fan, per adornar-nos del que realment fan.

Ens ha costat fer quadrar els pressupostos. Primer, per minimitzar l’impacte que tindran sobre els serveis que ha prestat el personal 
interí al qual se li ha acabat el contracte i que ja no podrà oferir els seus serveis com fins ara hem conegut. Segon, per prioritzar 
qüestions sobre aquelles altres que ja no es podran atendre. Per aquests aspectes, i molts més, l’elaboració d’un pressupost municipal 
no és com portar els comptes de la nostra llar. 

Hem acceptat el repte de dur el poble endavant i, en aquest sentit, ens dedicarem a intentar minimitzar l’impacte econòmic negatiu 
que tenim a sobre, a evitar apujar impostos i, en definitiva, a minimitzar les possibles repercussions i efectes que poden tenir sobre tots 
nosaltres, tots, alguns serveis que prestem i la majoria dels quals tampoc no ens pertocaria donar, perquè corresponen a altres 
administracions –Generalitat de Catalunya, Administració central de l’Estat– que no ens paguen els que ens deuen des del 2010.

Editorial

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Fa 16 anys, el 3 de març de 1996, Lliçà d’Amunt posava en marxa el mercat 

setmanal del diumenge amb 97 parades.

Avui dia, el mercat setmanal disposa de 106 parades, de les quals 22 (un 21%) 

les regeixen marxants que viuen al poble. Les parades es distribueixen al llarg de 

768 metres lineals. Per les seves dimensions, és un dels mercats setmanals més 

complets pel que fa a diversitat d’articles que s’hi poden trobar. 

Com valora el mercat setmanal de Lliçà d’Amunt?

 
Molt bo 16%

Bo 58%

Regular 7%

Dolent 9%

Molt dolent 7%
NS/NC 2%
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La major part de les partides 
del pressupost del 2012 han 
disminuït respecte a les del 
pressupost del 2011.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

L’equip de govern ha decidit 
suprimir algunes activitats. 
Dins de l’àmbit de Cultura, es 
prescindirà de la Festa de Prima-
vera d’Homenatge a la Vellesa 
(però es mantindrà la Festa d’Ho-
menatge a la Vellesa que es porta a 
terme durant la Festa Major); el 
cicle Muda’t, d’espectacles de 
música, dansa i teatre, que es feia 
cada trimestre i que ampliaven 
l’oferta cultural del municipi, 
tampoc no es programarà; s’ha 
reduït el pressupost de la Festa 
Major, i s’ha eliminat el concert de 
Sant Esteve i/o Els Pastorets de la 
programació de Nadal. 
En l’àmbit esportiu, no hi 
haurà la Nit de l’Esport com a 
festa, tot i que es mantindrà el 

reconeixement als esportistes 
locals més destacats de l’any 
d’una manera més austera. 
Altres activitats que tampoc 
no es portaran a terme durant 
el 2012 seran la celebració de 
la Diada de la Policia Local i 
els cursos de català per a adults. 
Una altra mesura per rebaixar 
la despesa ha estat la reducció 
de les subvencions a entitats. 

SERVEIS MUNICIPALS

Pel que fa als serveis munici-
pals, s’han estudiat millores 
per optimitzar-ne els costos. 
Per estalviar en el consum elèc-
tric, s’ha ajustat l’horari de 
l’enllumenat públic, se n’ha 
modificat la intensitat i s’han 
eliminat alguns punts de llum 
d’edificis i parcs públics. Hi 
haurà un estalvi en la recollida 
d’escombraries, ja que es posa 
fi a la prova pilot de recollida 
de restes vegetals i s’ha ajustat 

l’import de la facturació supri-
mint l’aportació de cara a 
futures inversions. 
Pel que fa al servei de clave-
gueram (connexions, neteja, 
etc.), del qual fins ara s’ocu-
pava una empresa externa, 
l’assumirà el personal de la 
Brigada Municipal. 
L’equip de govern també ha 
hagut d’ajustar la despesa del 
servei de bus urbà i ha estudiat 
diferents opcions amb la 

voluntat de continuar donant 
un bon servei a la població. 
D’aquesta manera, s’ha decidit 
prescindir del servei durant el 
mes d’agost i espaiar algunes 
freqüències de pas. 
També s’ha decidit sortir de 
Vallès Oriental Televisió 
(VOTV), i la maquetació i la 
correcció ortogràfica del but-
lletí municipal mensual Infor-
ma’t s’assumiran des de la regi-
doria i properament sortirà a 

concurs l’adjudicació de la 
impressió. Tot això suposarà 
un estalvi important en la par-
tida de Comunicació. 

PERSONAL

Un altre eix de reducció de 
costos ha estat acabar amb 
l’externalització d’alguns ser-
veis i assumir-los amb la plan-
tilla de personal municipal. 
En l’àrea d’obres i serveis, a 
banda de l’assumpció de les 
tasques del servei de clavegue-
ram (uns 50.000 euros d’estal-
vi), la Brigada Municipal 
també es farà càrrec de part 
dels treballs de jardineria (uns 
130.000 euros d’estalvi). A 
més, darrerament, l’Ajunta-
ment ja ha tornat a assumir 
amb treballadors municipals 
els serveis de brigada elèctrica 
(uns 400.000 euros d’estalvi) i 
de neteja d’instal·lacions (uns 
150.000 euros d’estalvi). 

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

L’equip de govern elabora uns pressupostos per a aquest 
any amb una reducció important de les despeses
Davant la davallada d’ingressos previstos per a aquest any 2012, l’equip de govern s’ha esforçat per elaborar uns pressupostos 

amb una reducció de les despeses, però sense que això afecti o afecti el mínim possible la qualitat dels serveis a la ciutadania. 

Àrees Pressupost 2011 Pressupost 2012 % Reducció

Cultura 680.200 387.100 ▼       -43,1%

Joventut 139.200 90.100 ▼ -35,3%

Educació 665.300 320.300 ▼ -51,9%

Benestar i família 622.900 560.600 ▼ -10,0%

Casal avis 88.900 32.150 ▼ -63,8%

Esports 710.600 526.600 ▼ -25,9%

Promoció econòmica 41.900 41.900 0,0%

Escola bressol 1.404.400 1.143.000 ▼ -18,6%

Participació ciutadana 267.100 157.300 ▼ -41,1%

Transport i mobilitat 566.400 583.800 ▲ 3,1%

Policia i seguretat ciutadana 1.289.200 1.164.500 ▼ -9,7%

Medi ambient 286.100 141.700 ▼ -50,5%

Recursos humans 1.734.600 1.548.650 ▼ -10,7%

Instal·lacions i consums 1.582.200 868.000 ▼ -45,1%

Despeses generals 852.000 1.077.050 ▲ 26,4%

Obres 4.277.800 1.476.900 ▼ -65,5%

Serveis 2.219.400 2.275.100 ▲ 2,5%

Urbanisme 162.000 150.000 ▼ -7,4%

Deute públic 2.302.000 2.180.000 ▼ -5,3%

Comunicació 272.900 147.650 ▼ -45,9%

Solidaritat 63.600 18.000 ▼ -71,7%

Brigada 841.500 729.600 ▼ -13,3%

Sanitat 17.000 10.000 ▼ -41,2%
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Dins de l’àrea esportiva, la 
regidoria assumirà els moni-
tors esportius, que fins ara for-
maven part d’una empresa 
externa, la qual cosa suposarà 
un estalvi d’uns 60.000 euros. 
La regidoria d’Esports també 
es farà càrrec de totes les acti-
vitats que s’ofereixen a l’estiu. 
En el cas concret de la Piscina 
Municipal, però, que és un 
servei estacional, s’oferirà la 
gestió a una empresa externa, 
cosa que suposa minimitzar-ne 
els costos. 
A banda de l’assumpció per 
part de treballadors munici-
pals de serveis que estaven 
externalitzats, a nivell de per-
sonal, el servei d’atenció al 
ciutadà de la Policia Local 
serà atès per administratius en 
lloc de policies; l’elaboració 
de nòmines, que portava una 

gestoria, ara es fa des de la 
r e g ido r i a  d e  Recu r so s 
Humans; no es cobriran les 
baixes de treballadors si no és 
imprescindible; la paga d’ho-
res extres serà molt excepcio-
nal, i s’ha hagut de reduir en 
9 persones la plantilla de per-
sonal interí. 

SUBMINISTRAMENTS

Igualment es racionalitzen els 
costos sobre els subministra-
ments.
Pel que fa a instal·lacions, el 
Punt d’Informació Juvenil El 
Galliner es traslladarà a la 
Biblioteca, la qual cosa supo-
sarà un estalvi a nivell de 
manteniment. La Brigada 
Municipal d’Obres s’ha tras-
lladat d’una nau a una altra, 
amb un lloguer més econò-
mic. L’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà (OAC) de l’Ajunta-
ment reduirà l’horari, però els 
Centres Cívics Municipals de 
Ca l’Artigues i Palaudàries, 
que obren a la tarda, oferiran 
serveis d’informació al ciuta-
dà; i, per altra banda, es volen 
potenciar, i de fet ja s’han 
incrementat, els tràmits en 
línia. També s’ha renegociat el 
lloguer del local del carrer de 
Rafael Casanova, on està ubi-
cada la Policia Local i altres 
serveis. 

Pel que respecta a diversos 
materials de consum intern: 
s’eliminaran els dispensadors 
d’aigua; no s’han distribuït les 
agendes anuals entre els treba-
lladors ni hi haurà lots de 
Nadal; es treurà a concurs el 
rènting del conjunt de totes 
les impressores, les s’han con-
figurat per imprimir en blanc 
i negre i a doble cara; s’estan 
revisant les tarifes de telefonia 
per aconseguir millor preu; es 
treurà a concurs el servei de 
manteniment informàtic i 
s’han ajustat els costos pel que 
fa a programari. 

ALTRES MESURES 

PRESSUPOSTÀRIES

Altres línies d’actuació han 
estat la reducció de les assigna-
cions econòmiques als grups 
polítics en un 50% i la rebaixa 

del tipus d’interès negociat 
amb les entitats bancàries, que 
passa de 600.000 euros a 
300.000. 
L’equip de govern, però, vol 
posar de manifest que algunes 
d’aquestes mesures, com 
poden ser la supressió d’actes, 
són provisionals i motivades 
per l’actual situació econòmica 
adversa. Per altra banda, arran 
del treball d’elaboració del 
pressupost del 2012 han sorgit 
altres mesures molt més adi-
ents per optimitzar els recursos 
municipals. També cal dir que 
des de l’Ajuntament s’està fent 
un gran esforç per buscar 
ingressos, els quals podrien fer 
pal·liar alguna d’aquestes 
mesures. Les activitats cultu-
rals, per exemple, es podrien 
mantenir si s’aconseguissin 
patrocinadors.

Finalitza la prova pilot de recollida de restes vegetals
El passat 1 de març va ser l’últim dia de la prova pilot de recollida de 

restes vegetals als barris de Ca l’Esteper, Ca l’Artigues i Can Costa. 

El gener de 2010 es va iniciar 
una prova pilot de recollida 
selectiva de restes vegetals als 
barris de Ca l’Esteper, Ca 
l’Artigues i Can Costa. S’hi 
van col·locar 60 contenidors 
amb capacitat per a 1.000 
litres, que es recollien tres 
cops per setmana. Després 
d’aquest temps en funciona-
ment, s’ha valorat el resultat 
de la prova pilot i s’ha decidit 
no generalitzar la recollida de 
restes vegetals a tot el muni-
cipi ni mantenir-la, és clar, 
en aquests barris.
Per prendre la decisió de gene-
ralitzar o no aquesta recollida a 
tot el municipi, s’han tingut 
en compte diversos aspectes:

•  D’una banda, la resposta de 
la població ha estat positiva 
i la recollida segregada de les 
restes vegetals té un clar 
avantatge ambiental.

•  Però, per altra banda, la 
recollida a tot el municipi 
obligaria a adquirir nous 
contenidors i a incrementar 

la mà d’obra de manera 
substancial.

•  I, a més, avaluant el cost del 
tractament, tot i que el mate-
rial es recicla, el cost actual 
que té aquesta operació 
supera el cost de l’abocador 
en uns 30 euros per tona.

Tenint en compte aquestes 
consideracions, s’ha estimat 
que implantar la recollida 
selectiva de restes vegetals a 
tot Lliçà d’Amunt significa-
ria un increment de costos 
d’uns 240.000 euros anuals 
respecte als costos actuals, i 
és això el que fa inviable el 
servei.

Seguidament, us indiquem les 
opcions que teniu per des-
fer-vos de les restes vegetals, 
per ordre de prioritat:
1.  Fer compostatge domèstic 

(es pot obtenir una bonifi-
cació del 10% de la taxa de 
residus).

2.  Portar les restes a la deixalle-
ria (es pot obtenir una boni-

ficació del 15% de la taxa de 
residus), des d’on es porta-
ran a reciclar.

3.  Cremar-les de manera con-
trolada, amb comunicació o 
autorització prèvia.

4.  Dipositar-les al contenidor 
gris de la resta, tot i que això 
implicarà que no es recicla-
ran les restes vegetals.

Es prega que no es deixin bos-
ses ni cap resta vegetal al cos-
tat dels contenidors, ja que 
això degrada la imatge dels 
nostres carrers i perjudica els 
veïns dels domicilis situats 
prop dels contenidors.

RESULTATS DE LA 

PROVA PILOT 

Durant la fase de prova, les 
quantitats recollides de restes 
vegetals han estat considerables:

• 2010: 372 tones
• 2011: 498 tones

Extrapolant aquestes dades a 
tot el municipi obtindríem 
valors de recollida selectiva 

situats al voltant de les 2.400 
tones de restes vegetals, un 
20% del total de la producció 
de residus.
Però el sistema de recollida en 
contenidors ha provocat sovint 
que la capacitat no fos sufici-
ent i que les restes hagin acabat 
al terra, al costat dels conteni-
dors.
També cal dir que, malgrat 
la informació sobre la reco-
llida de restes vegetals facili-

tada al veïnat d’aquests bar-
ris, s’ha trobat entre un 5 i 
un 10% d’altres escombrari-
es als contenidors destinats a 
les restes vegetals, la qual 
cosa ha encarit el preu del 
tractament.
Per altra banda, el destí de les 
restes vegetals ha estat una 
planta de compostatge existent 
prop del barri de Ca l’Artigues, 
de manera que els costos del 
transport han estat molt baixos.

XIFRES D’ESTALVI DESTACADES

Concepte Estalvi

Manteniment elèctric 400.000 €

Neteja 150.000 €

Monitors esportius 60.000 €

Clavegueram 50.000 €

Jardineria 130.000 €

Rebaixa tipus interès 300.000 €
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L’any 2011 es van recollir 110 gos-
sos abandonats o extraviats de la 
via pública, dels quals els propie-
taris en van recuperar 32 (28%), 
49 van ser adoptats (42%) i 17 
van morir de mort natural o per 
ferides en ser atropellats (15%). 
La resta, 17 gossos, han estat cedits 
definitivament al centre d’adop-
ció concertat.
La recuperació de gossos per 
part dels seus propietaris ha dis-
minuït un 4% respecte a l’any 
anterior, en part pel fet que la 
major part dels animals reco-
llits no duien microxip, única-
ment el 18%, un 7% menys 
que l’any anterior. De la matei-
xa manera que en les recupera-
cions, les adopcions han dismi-
nuït respecte a l’any 2010 un 
10%, que es pot justificar en 
part per l’època de crisi que 
estem passant. Aquesta dismi-
nució en les adopcions està 
massificant el centre on es fa la 
cessió definitiva, Can Moret, 
tot i que aquest fenomen està 
succeint arreu del país, amb les 
consegüents repercussions eco-

nòmiques sobre els centres i els 
ajuntaments.
També es produeixen moltes 
pèrdues d’animals per males 
pràctiques dels propietaris (els 
deixen passejar sols pels car-
rers) o per condicions defici-
ents de l’habitatge (tanques 
baixes o en mal estat que per-
meten la fugida de l’animal). 
Fins ara s’han imposat poques 
sancions per aquest motiu 
(aplicades ocasionalment per 
la Policia Local), tot i que l’or-
denança municipal ho permet.
Respecte al cens d’animals, 
actualment hi ha 1.324 ani-
mals de companyia censats, 
un 25% més que el 2010. El 
cens és obligatori i permetria 
reduïr molt els casos en què 
no es pot localitzar el propie-
tari quan l’animal es perd, ja 
que aquest està obligat a por-
tar microxip. Tot i el gran 
esforç realitzat des de fa anys 
per sensibilitzar en matèria de 
tinença responsable d’animals 
de companyia, el nombre de 
gossos censats continua sent 

probablement molt inferior a 
la realitat del municipi.
Finalment cal destacar la tasca 
de gestió de gats de carrer, amb 
5 noves colònies i 40 nou indi-
vidus controlats que s’afegeixen 
a les 15 colònies ja creades. La 
creació de colònies controlades 
consisteix a crear grups estables 
i sanejats, amb tots els indivi-
dus esterilitzats i controlats 
veterinàriament. Aquest és 
l’únic mètode disponible per 
tal d’aturar el creixement 
incontrolat de la població i evi-
tar les pràctiques cruels d’enve-
rinament massiu que encara es 

produeixen. Malauradament 
encara queden moltes colònies 
per estabilitzar i això provoca 
l’aparició d’un gran nombre de 
gatinades amb difícil solució. 
És una tasca a llarg termini que 
requereix una acció sostinguda.
La gestió d’animals de companyia 
durant l’any 2011 va continuar 
amb el model de gestió del 2010: 

es va dur a terme un control 
exhaustiu dels animals recollits a 
la via pública, es va amplianr la 
campanya de subvenció de 
microxips i es va fomentanr la 
tinença responsable i l’adopció 
d’animals. També hi va haver un 
canvi en l’empresa de la recollida, 
cosa que ha significat una dismi-
nució important dels costos. A 
més, es va acordar la cessió defini-
tiva dels gossos a una altra entitat. 
Les modificacions en el sistema 
de gestió de la recollida d’ani-
mals han tingut un resultat molt 
positiu, sobretot per la disminu-
ció de costos, que representa un 
estalvi aproximat de 30.000 
euros, en gran part a causa del 
canvi de l’empresa de recollida i 
també de l’empresa de cessió 
definitiva. Cada recollida d’un 
gos de carrer ha tingut un cost 
mitjà de 263 euros. Per altra 
banda, cal tenir en compte l’im-
pacte del cost de la gestió de gats 
de carrer, 133 €/animal, que 
inclou el cost de recollida/retorn 
i els serveis veterinaris d’esterilit-
zació i revisió de malalties.

Període de prohibició de fer foc en 
les zones forestals

La recollida i la gestió dels animals de 
companyia a Lliçà d’Amunt

Fins al 15 d’octubre, per fer foc en zones forestals s’ha de demanar autorització extraordinària a 

causa de l’elevat risc d’incendis a la majoria de comarques catalanes. 

La regidoria de Medi Ambient ha elaborat un informe sobre la recollida i la gestió dels animals de companyia 

a Lliçà d’Amunt durant l’any passat. 

El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural de la Generali-
tat de Catalunya va dictar que, 
a partir del 15 de febrer, queda-
va prohibit encendre cap tipus 
de foc en terreny forestal. His-
tòricament, la prohibició de fer 
foc al bosc va del 15 de març al 
15 d’octubre, però aquest any, 

de manera excepcional, s’han 
establert unes mesures extraor-
dinàries.
La manca de pluges va propi-
ciar que, durant els mesos de 
gener i febrer, a la majoria 
de comarques de Catalunya hi 
hagués un elevat perill d’in-
cendis. I, mentre no millorin 
les condicions de la vegetació, 

es preveu que el nivell de perill 
d’incendi continuï assolint 
sovint valors alts, molts alts en 
els dies més desfavorables.
Així doncs, en el període com-
près entre el 15 de febrer i el 15 
d’octubre de 2012, queda pro-
hibit encendre cap tipus de 
foc, inclosa la utilització 
de fogons de gas, barbacoes 

sense mataguspires, en els ter-
renys forestals, estiguin o no 
poblats d’espècies arbòries, i a 
la franja de 500 metres que els 
envolta, a les comarques amb 
més risc d’incendi. També 
queda prohibit cremar ros-
tolls, fer focs d’esbarjo, fer foc 
per a activitats relacionades 
amb l’apicultura, llançar coets, 

globus, focs d’artifici o altres 
artefactes que continguin foc, 
i la utilització de bufadors o 
similars en obres realitzades en 
vies de comunicació que tra-
vessin terrenys forestals. 
En funció de la meteorologia i 
si el risc d’incendi forestal dis-
minueix, es podrien derogar 
aquestes mesures excepcionals.

RECOLLIDA PER ESPÈCIES 2011

Espècie Nombre

Gossos 110

Gats 17

Total 117
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La Policia Local fa una crida a 
la ciutadania de Lliçà d’Amunt 
i sol·licita que els informin 
(telèfon 93 860 70 80) dels fets 
que trobin sospitosos, especial-
ment aquells que afectin la 
seguretat ciutadana, com ara: 
soroll de vidres trencats, de 
cops o altres sorolls no habitu-

als; activitat en habitatges que 
coneguin com a habitualment 
deshabitats; presència de perso-
nes i/o vehicles desconeguts a la 
zona; activitats aparentment 
delictives (persones saltant tan-
ques, gent retirant mobles o 
electrodomèstics d’habitatges, 
vehicles observant habitatges, 

etc.); i, evidentment, activitats 
que siguin manifestament 
delictives.
Els ciutadans i ciutadanes 
són els millors coneixedors 
del seu entorn i tenen la 
capacitat de detectar de 
forma immediata qualsevol 
variació que hi pugui haver i 

que altres persones no detec-
tarien. 
Igualment, se sol·licita que, 
sempre que sigui possible, es 
presti atenció als detalls de la 
informació –com ara l’aspec-
te de les persones, el model, 
color i matrícula dels vehi-
cles– i també que la comuni-

cació sigui immediata, per tal 
d’oferir una actuació policial 
més efectiva.
Tot i això, la Policia Local 
remarca que les persones no 
s’han de posar mai en risc i 
que les comunicacions de 
fets sospitosos es poden arri-
bar a fer anònimament.

La Policia Local defineix la col·laboració ciutadana com una font molt important d’informació i un 

complement fonamental de l’èxit de les actuacions policials. Per aquest motiu, sol·licita la col·laboració 

de la ciutadania per millorar la seguretat del municipi.

La Policia Local sol·licita la col·laboració ciutadana

Habitatges de Protecció Oficial
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A partir de l’increment de roba-
toris i de la seva anàlisi, la Policia 
Local va desenvolupar una sèrie 
de dispositius policials, sense 
escatimar en mitjans humans i 
tècnics, per aconseguir la deten-
ció del presumpte autor. 
La Policia Local agraeix la col-
laboració ciutadana aportada, 
un complement fonamental de 
l’èxit de les intervencions poli-
cials, especialment d’aquest 
tipus. A més, la cooperació del 
veïnat incrementa notablement 

el nivell de la seva pròpia segu-
retat i la del seu entorn, ja que 
aporta una font molt impor-
tant d’informació. 
Però, tot i la resolució d’aquests 
casos, no s’hi val a baixar la 
guàrdia i, per tant, continua 
sent necessari, per millorar 
encara més la seguretat del 
municipi, que els veïns i veïnes 
de la població continuïn comu-
nicant els fets que trobin sospi-
tosos, especialment aquells que 
afectin la seguretat ciutadana.

La Policia Local també destaca 
la importància de millorar els 
elements de seguretat dels habi-
tatges; amb mesures simples es 
pot dificultar l’acció dels autors. 
En aquest sentit, qualsevol per-
sona que estigui interessada a 
obtenir més informació sobre 
aquest aspecte es pot adreçar a 
la Unitat de Proximitat de la 
Policia Local, la qual presta 
assessorament en aquesta matè-
ria. Igualment, es recorda la 
importància d’assistir a les ses-

sions formatives que aquesta 
unitat desenvolupa per mitjà de 
les associacions de veïns, on 

s’imparteixen consells per a la 
millora de la seguretat de les 
persones i dels habitatges.

El període de preinscripció per 
al curs 2012-2013 a les escoles 
bressol municipals serà del 7 al 
18 de maig, ambdós inclosos.
Prèviament, se celebrarà una 
Jornada de Portes Obertes, per 
tal que les famílies amb nadons 
en edat per començar l’Educa-
ció Infantil de Primer Cicle 

(llar d’infants) a partir del curs 
que ve puguin conèixer aquests 
centres educatius. 
Per altra banda, per fer la sol-
licitud de preinscripció cal 
trucar al centre d’àrea d’influ-
ència*, a partir del 23 d’abril, i 
demanar hora per portar-hi la 
documentació corresponent. 

La Policia Local deté el presumpte autor de diversos 
robatoris al municipi

Jornada de portes obertes a les Escoles 
bressol municipals

La Policia Local va detenir, el passat 1 de març, J. A. L., de 21 anys, com a presumpte autor de diversos robatoris 

a domicilis del municipi, principalment segones residències. A banda de la detenció, aquesta intervenció policial va 

comportar la recuperació del material sostret en diversos robatoris. 

Les escoles bressol municipals han organitzat una jornada de portes obertes per al dissabte 21 d’abril, de les 10 a les 13 

h, per tal que les famílies puguin conèixer aquests centres educatius.

ESCOLA
DIA I HORA JORNADA 

DE PORTES OBERTES

TRUCAR PER 

DEMANAR HORA PER 

A LA PREINSCRIPCIÓ

TELÈFON DEL 

CENTRE

Escola Bressol 

Municipal Nova 

Espurna 
21 d’abril, 

de 10 a 13 h
A partir del 23 d’abril, 

de 10 a 12 h

93 841 53 31

Escola Bressol 

Municipal 

Palaudàries

93 864 59 54

ZONA 1 – ZONA DEL NUCLI URBÀ 

(ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL NOVA ESPURNA)

Comprèn els barris de Can Farell, Ca l’Artigues, Can Fran-
quesa, Can Xicota, El Pinar, Les Oliveres, Centre urbà, Pine-
da Feu, Raval d’en Xicota, Santa Justa, Migdia, Can Merlès, 
La Serra, Ballestà, La Cruïlla, El Pla i Can Peret Manent.

ZONA 2 - ZONA DE PALAUDÀRIES 

(ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PALAUDÀRIES)

Inclou els barris de Can Costa, Ca l’Esteper, Pineda del 
Vallès, Can Lledó, Can Roure, Can Rovira Vell, Can Rovira 
Nou, Can Salgot, Mas Bo, Palaudalba i Palaudàries. 

ÀREES D’INFLUÈNCIA
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Visites escolars a l’Ajuntament
Els cursos de 3r de Primària de les escoles Miquel Martí i Pol, Rosa Oriol i Anguera i Sant Baldiri han visitat darrerament 

l’Ajuntament acompanyats d’un guia, en Toni Cuesta. 

Els nens i nenes van rebre 
informació sobre l’organigra-
ma i les tasques de l’Ajunta-
ment per part del guia i per la 
regidoria d’Educació. Durant 
la visita a l’edifici consistorial 
van poder entrar al despatx 
d’Alcaldia, on els va rebre 
l’Alcalde, Ignasi Simón, que 
va respondre tots els seus dub-
tes i preguntes. 
Aquesta activitat, anomenada 
“Conèixer l’Ajuntament”, 
forma part del PAE (Progra-
ma d’Activitats Educatives) 
que l’Administració local pro-
posa cada any a les escoles. 

ESCOLA ROSA ORIOL ESCOLA SANT BALDIRIESCOLA ROSA ORIOL

ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POLESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

Havaneres, vermut, missa i caramelles 
a l’Aplec de Sant Valerià 
El segon cap de setmana després de la primera Pasqua o Pasqua Florida arriba l’Aplec de Sant Valerià. Abans se celebrava el 

segon diumenge després de Pasqua i era un dels aplecs més populars de la comarca.

L’Aplec de Sant Valerià se cele-
brarà el diumenge 22 d’abril a 
l’ermita de Sant Valerià i el seu 
entorn. L’aplec començarà a 
les 11.30 h amb una cantada 
d’havaneres a càrrec del grup 
local Veles al Vent. Seguida-
ment, s’oferirà un vermut popu-
lar. La missa en honor a sant 

Valerià tindrà lloc a les 12.30 h. 
Tot seguit, a les 13.15 h, el Cor 
Claverià L’Aliança cantarà 
caramelles. 
L’ermita de Sant Valerià està 
situada dins del recinte de la 
masia de Can Coscó, situada a 
l’oest del terme municipal. Uns 
quants segles enrere, estava situ-

ada unes feixes més avall, però, 
durant la guerra contra Felip V, 
l’ermita va quedar força malme-
sa i, per protegir-la, va ser traslla-
dada a l’interior del recinte del 
mas Coscó. Així, la nova cons-
trucció data de principis del 
segle xviii. Sant Valerià i santa 
Cecília presideixen l’altar. 

APLEC DE SANT VALERIÀ
diumenge 22 d’abril

Programació:

11.30 h: Cantada d’Havaneres amb el grup Veles al Vent, de Lliçà d’Amunt

Tot seguit: Vermut popular

12.30 h:  Missa

13.15 h:   Caramelles a càrrec del Cor Claverià l’Aliança, de Lliçà d’Amunt
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El Sant Jordi a la biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres ha organitzat una 

sèrie d’activitats que es portaran a terme 

els dies propers a la festivitat de Sant Jordi. 

Durant tot el mes d’abril, la 
Biblioteca Ca l’Oliveres 
obsequiarà els usuaris amb la 
2a edició del punt de llibre 
de Sant Jordi, que aquest 
any presenta com a il-
lustració la figura del drac. 
Les il·lustracions es realitzen 
amb aquarel·la i el punt de 
llibre de l’any passat era 
representat per la rosa. Cada 
any anirà canviant la il-
lustració del punt, al voltant 
sempre de la temàtica de 
Sant Jordi, atorgant un fil 
conductor a la col·lecció. 

Juntament amb l’elaboració 
del punt de llibre, la Biblio-
teca ha organitzat una sèrie 
d’activitats que es portaran a 
terme els dies propers a la fes-
tivitat de Sant Jordi. 
Una de les activitats, que 
porta per títol Obrim les 

portes al Sant Jordi, és la ja 
tradicional tarda de conta-
contes, que tindrà lloc el 
divendres 20 d’abril a partir 
de les 17.30h, on persones 
del municipi, i de forma 
totalment desinteressada, 
explicaran contes en dife-
rents espais de la biblioteca. 
La poesia tindrà un paper 
protagonista en aquest Sant 
Jordi, amb l’Hora del conte 
Juguem amb els poetes i el 
recital poètic Menja’m. 
La primera activitat va adre-
çada als infants a partir de 4 
anys i té com a objectiu des-
cobrir el secret dels senyors i 
senyores poetes per tal de 

poder fer, nosaltres, les nos-
tres poesies. 
El recital poètic Menja’m, 
adreçat al públic adult, ha 
estat elaborat a partir dels lli-
bres Sobreàtic i Soterrani, 
escrits per Judit Ortiz i Car-
dona, poetessa lliçanenca, 
que posarà veu als seus poe-
mes. Laia Centelles ens oferi-
rà l’acompanyament musical 
en directe, mitjançant el 
piano elèctric. La història del 
Poeta i la Musa, els dos per-
sonatges que protagonitzen 
els poemes, seran el fil con-
ductor del recital, amb un 
toc d’erotisme i sensualitat. “JUGUEM AMB ELS POETES” AMB ROSA FITÉ

A partir del dia de Sant Jordi, 
el 23 d’abril, hi haurà dos 
punts permanents d’intercan-
vi de llibres, que estaran ubi-
cats als Centres Cívics Ca l’Ar-
tigues i Palaudàries. I, de forma 
puntual, durant la setmana de 
Sant Jordi, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres instal·larà una para-
da on també oferirà aquest 
nou servei.
Amb aquest nou servei d’inter-
canvi de llibres, els ciutadans i 
ciutadanes podran oferir i aga-
far llibres dels punts d’inter-
canvi de forma fàcil i gratuïta.

Aquest nou servei pretén 
fomentar i dinamitzar la lec-
tura i, alhora, reutilitzar els 
llibres que ja hem llegit. 

COM FUNCIONA EL SERVEI 

D’INTERCANVI DE LLIBRES?

-  Els llibres s’intercanvien 1 a 1. 
-  Pots portar novel·les, con-

tes, poesia, assaig, còmics...
No portis enciclopèdies ni 
obres de consulta que esti-
guin obsoletes.

-  Porta aquells llibres que 
t’hagin agradat o que pen-
sis que a algú altre li poden 

agradar i, així, hi haurà 
bons llibres per triar i 
remenar. 

-  Els llibres han d’estar en 
bon estat. 

-  El personal del Centre Cívic 
es reserva el dret de no 
intercanviar o enretirar 
aquells llibres que no es 
considerin en condicions.

-  No es reservaran llibres.
-  S’haurà d’emplenar un 

registre amb les dades dels 
llibres d’intercanvi.

Un llibre ha de ser un bé cultu-
ral a l’abast de tothom.

Nou servei d’intercanvi 
de llibres
La Biblioteca Ca l’Oliveres i la regidoria de Participació Ciutadana han 

engegat un nou servei d’intercanvi de llibres.

INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC 

Adreçat a persones que no disposen de cap coneixement d’informàtica. 
Es durà a terme un primer contacte amb l’ordinador: teclat, ratolí, 
sistema operatiu, programes que hi trobem, introducció a Internet i 
com crear un compte de correu electrònic.
Dies: Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’abril.
Hores: de 18 a 20 h
Preu: 22 €
Inscripcions a partir del 15 de març a la Biblioteca.

LA IMATGE DIGITAL

Taller que ensenyarà a buidar les fotografies personals a l’ordinador 
i a realitzar un àlbum digital.
Dies: Dimecres 2, 9, 16 i 23 de maig
Hores: de 18 a 20 h
Preu: 22 €
Inscripcions a partir del 16 d’abril a la Biblioteca.

Propers tallers 
de formació en 
noves tecnologies
En el marc del programa Connecta’t, la Biblioteca 

Ca l’Oliveres ofereix els següents tallers de formació 

en noves tecnologies per als pròxims mesos:

Itinerari literari 
sobre la novel·la 
Olor de colònia de 
Silvia Alcàntara
L’activitat “Club de lectura”, que es porta a 

terme a la Biblioteca Ca l’Oliveres, clourà 

aquesta temporada amb una sortida literària.

El dissabte 9 de juny es portarà a terme una sortida literària amb 
motiu de l’última tertúlia de la temporada de l’activitat “Club de 
lectura”. Els participants viatjaran a l’escenari de la novel·la Olor de 
colònia, de Silvia Alcàntara, concretament, a la Colònia Vidal de 
Puig-reig, al Berguedà. L’activitat és oberta a tota la població, tant 
si s’ha llegit la novel·la com no. 
La sortida, organitzada per Taleia Cultura, inclou transport amb auto-
car de Lliçà d’Amunt a Puig-reig i visita guiada de l’itinerari literari. El 
preu per persona serà aproximadament de 20 €, depenent del nombre 
de persones inscrites.
Tothom que estigui interessat/da a assistir-hi cal que s’incrigui prè-
viament a la Biblioteca abans del 15 de maig per tal de fer la reser-
va corresponent.
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La ciutadania pot fer les seves 
propostes omplint una butlle-
ta i dipositant-la en unes urnes 
que trobarà als equipaments 
municipals següents: 

OAC de l’Ajuntament
Centre Cívic Ca l’Artigues
Centre Cívic Palaudàries
Pavelló d’Esports
Espai Jove El Galliner
Casal de la Gent Gran
Biblioteca Ca l’Oliveres

o bé mitjançant la pàgina web 
municipal on es podrà omplir 
la butlleta  i enviar-la telemàti-
cament.

El període de recollida de pro-
postes finalitzarà el divendres 
20 d’abril. 
Es mirarà que les propostes 
respectin tots els criteris que es 
detallen a continuació: 

El nom ha de ser:
- Clar i entenedor.
- Que no sigui ofensiu.
-  Que no sigui nom de perso-

nes físiques.
-  Que no coincideixi amb cap 

nom de carrer existent al 
municipi.

-  Que no contingui nombres 
ordinals.

- En llengua catalana.

Les propostes recollides es 
faran públiques al web muni-
cipal i a les xarxes socials el 
divendres 27 d’abril i aquest 
mateix dia s’obrirà el període 
de votació telemàtica, a tra-
vés del web, que finalitzarà el 
18 de maig. També es podrà 
votar presencialment als 
equipaments esmentats del 
dia 3 al 18 de maig. El resul-
tat de les votacions determi-
narà el nom definitiu del 
parc.  
El procés va adreçat a tota la 
població en general. Cada par-
ticipant només podrà fer una 
proposta.

Posa nom al parc urbà del carrer de La Fàbrica

Vols que en parlem?
Límits, pautes educatives, 
conflictes...

Taller d’afrontament 
del dolor crònic

L’Ajuntament ha obert un procés participatiu per posar nom al parc urbà situat al carrer de La Fàbrica, 

entre la zona esportiva del Tenes i el Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda. 

La regidoria de Benestar i Família ofereix de nou 

un espai per a pares i mares on poder parlar dels 

límits, pautes educatives, conflictes i altres temes 

relacionats amb la criança dels fills. 

El Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats 

(PADI), adscrit a la Regidoria de Benestar i Família, ha programat 

una vegada més un taller per a persones diagnosticades de dolor 

crònic, concretament de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica, 

malalties que afecten majoritàriament les dones.

La regidoria de Benestar i 
Família realitzarà tallers gra-
tuïts per a pares i mares amb 
fills i filles de primària i secun-
dària per parlar sobre límits, 
pautes educatives, conflic-
tes..., tallers que seran condu-
ïts per les educadores socials. 
Aquests tallers es duran a terme 
els dimecres 9, 16, 23 i 30 de 

maig, de 15.15 a 16.30 h, a 
les dependències de la regido-
ria de Benestar i Família.
Per participar-hi cal inscriure’s 
prèviament també a les ofici-
nes de la regidoria ( C. de Rafa-
el Casanova núm. 8 - 1a plan-
ta) o trucar al telèfon 93 860 
72 20. Les incripcions finalit-
zaran el dilluns 7 de maig.  

L’objectiu del Taller d’afron-
tament del dolor crònic, que 
organitza el PADI, és millo-
rar la qualitat de vida de les 
dones afectades per fibromi-
àlgia o síndrome de fatiga 
crònica. El taller aporta els 
coneixements necessaris per a 
la comprensió d’aquestes 
malalties i incideix en l’afron-
tament dels símptomes físics, 
en els aspectes psicològics 
que ajuden a gestionar el 
dolor i en la millora de les 
relacions i la convivència.
El taller anirà a càrrec d’Esther 
Menéndez, psicòloga del 
PADI. Constarà de 10 sessi-
ons gratuïtes, que tindran lloc 
els dijous, a partir del 19 
d’abril, al matí, al Casal de la 
Gent Gran.

Per obtenir més informació i 
per formalitzar les inscripcions 
cal contactar directament amb 
Esther Menéndez, a la regido-
ria de Benestar i Família de 
l’Ajuntament: 93 860 72 20.
Tot i que la fibromiàlgia va 
ser reconeguda l’any 1992 
per l’Organització Mundial 
de la Salut, aquesta malaltia 
crònica és encara molt des-
coneguda per a la població. 
Per això, quan una persona 

rep el diagnòstic, no disposa 
d’informació sobre les seves 
peculiaritats i conseqüènci-
es, cosa que li impedeix 
afrontar la malaltia de forma 
adequada. Aquesta manca 
d’informació afecta també 
l’entorn de la persona, que 
no entén el que li passa i té 
reaccions que provoquen un 
empitjorament de les condi-
cions de vida de la persona 
malalta.

TALLER D’AFRONTAMENT DEL DOLOR CRÒNIC

Dies: 19 i 26 d’abril
  3, 10, 24 i 31 de maig
 7, 14, 21 i 28 de juny
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Lloc:  Casal de la Gent Gran
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CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI DEL 8 DE MARÇ

1.- Proposta de delimitació de la trama 
urbana consolidada de Lliçà d’Amunt. 

L’Ajuntament va encarregar a l’empresa Gesa,S.L 
els treballs relatius a la redacció de la proposta de 
delimitació de la trama urbana consolidada del 
municipi i el Ple va aprovar-ne la proposta. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que aquest 
tema s’havia deixat sobre la taula a l’espera de la 
Llei Òmnibus i que, després de veure que no hi 
havia modificacions, ara tocava aprovar aquesta 
proposta, que és indispensable per delimitar la 
implantació de les mitjanes i grans superfícies al 
terme municipal. 
PSC –  A FAVOR
PP –  A FAVOR 
ERC –  ABSTENCIÓ
CiU –  A FAVOR
ICV-EUiA –  ABSTENCIÓ

2.-  Delegació a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la recaptació del preu 
públic per a la prestació dels serveis 
d’atenció domiciliària. 

El Ple va aprovar delegar en la Diputació de 
Barcelona, en el seu Organisme de Gestió 
Tributària, les competències de recaptació 
del preu públic per a la prestació dels serveis 
d’atenció domiciliària: recaptació dels deutes, 
tant en període voluntari com executiu; dic-
tar la provisió de constrenyiment; liquidació 
d’interessos de demora; resolució dels expe-
dients de devolució d’ingressos indeguts; reso-
lució dels recursos que s’interposin contra els 
actes anteriors;, i qualsevol altre acte necessari 
per a l’efectivitat dels anteriors. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que 
aquesta recaptació ja es feia així com a taxa, però 
que ara era un preu públic i s’havia de tornar a 
aprovar aquest procediment en el Ple. 
PSC –  A FAVOR
PP –  A FAVOR 
ERC –  ABSTENCIÓ
CiU –  ABSTENCIÓ
ICV-EUiA –  ABSTENCIÓ

3.- Aprovació del Pressupost municipal 

per al 2012.  
El Ple va aprovar inicialment el Pressupost 
general per a l’exercici 2012 sense dèficit ini-
cial i amb un superàvit inicial de 162.512,22 
euros, on l’import de les despeses serà de 
19.768.436,18 euros i els ingressos de 
19.930.948,40 euros.  
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va començar 
dient que la data d’aprovació inicial dels pressu-
postos del 2012 ja delatava que havien estat uns 
pressupostos complicats d’elaborar; fins i tot va 
titllar-los dels més complicats de tots els anys 
d’ajuntaments democràtics. Júarez va dir que 
s’havien treballat i estudiat molt, àrea per àrea, 
partida per partida, i que s’havia intentant inci-
dir el mínim possible en el personal municipal i 
en els serveis a la ciutadania. 
El regidor d’Hisenda va parlar primer del pressu-
post d’ingressos i va posar exemples que en jus-
tifiquen la gran davallada: menys ingressos dels 
previstos del polígon industrial Can Montcau 
- Can Malé; forta disminució dels ingressos per 
llicències d’obres i activitats; deute d’uns dos 
milions d’euros de la Generalitat més retalla-
da de subvencions per part de l’Administració 
autonòmica; més morositat per part de persones 
privades i empreses, uns 3,5 milions d’euros. En 
relació amb l’Administració estatal, Juárez va 
dir que es manté la participació de tributs per 
a aquest any, però que aquests ingressos han 
generat dèficits importants en anys anteriors, ja 
que quan s’ha fet la liquidació definitiva ha sor-
tit negativa i ara s’han de retornar uns 800.000 
euros deixats durant els anys 2008 i 2009; s’han 
de pagar uns 160.000 euros anuals en cinc anys, 
tot i que s’espera que es pugui allargar el termi-

ni a 10 anys. El regidor d’Hisenda va acabar de 
parlar dels ingressos dient que es demanarà un 
crèdit per ajudar a petites inversions. Juárez va 
explicar que l’Estat deixa endeutar els ajunta-
ments fins a un 75% dels recursos propis i que si 
se supera aquest sostre no es poden demanar crè-
dits, però que aquest any 2012 Lliçà d’Amunt 
amortitzarà alguns préstecs i estarà per sota 
d’aquest límit establert. 
Tenint en compte aquest escenari pel que fa als 
ingressos, el regidor d’Hisenda va continuar el 
seu parlament parlant de les mesures d’estalvi 
que s’adoptaran per tal de contenir la despesa. 
Juárez va dir que algunes d’aquestes mesures 
seran impopulars, però que l’equip de govern 
creia que no es podien augmentar més els 
impostos i carregar-ho al ciutadà. Va esmentar 
les següents mesures d’estalvi:
- l’assumpció per part de l’Ajuntament de ser-
veis fins ara externalitzats, com l’enllumenat, el 
monitoratge esportiu, la neteja i la jardineria, 
cosa que es traduirà en estalvi de l’IVA i dels 
beneficis que s’enduien les empreses;
- una reducció de la despesa energètica als edifi-
cis municipals fent una gestió més acurada amb 
relació a la calefacció, els aires condicionats, etc. 
En aquest sentit, va demanar la col·laboració de 
tothom. També va parlar d’estalvi en telèfons 
fixos i mòbils, de l’eliminació de fonts d’aigua 
d’edificis municipals i de la supressió d’agendes 
i lots per als treballadors públics;
- una disminució de les subvencions a les enti-
tats locals i la supressió d’alguns actes de la Festa 
Major on hi ha poca participació;
- renegociar amb les entitats bancàries on s’han 
demanat préstecs. Sobre aquest tema, Juárez 
va assenyalar que en els propers anys hi haurà 
una forta amortització de préstecs, però que 
ara encara s’ha de fer front a aquestes despeses 
i que s’intentarà aconseguir alleugerir-les rene-
gociant amb les entitats bancàries. El deute de 
l’Ajuntament és d’uns 12 milions d’euros, dels 
quals ara s’ha de fer front a aproximadament 1 
milió 800 mil euros;  
- una reducció de les inversions. Juárez va dir 
que es farà manteniment però gairebé no hi 
haurà inversions, i va anunciar-ne algunes com 
la recollida d’escombraries, la urbanització de 
Can Franquesa, que no suposa gaire inversió 
perquè la major part repercuteix en els veïns, 
o el tema del clavegueram, una inversió que té 
subvenció;
- una reducció de personal. El regidor 
d’Hisenda va dir que la disminució de les inver-
sions porta a plantejar-se si és necessària tota la 
plantilla de personal actual. La partida de perso-
nal, va dir, és la més important, ja que represen-
ta el 40% de la despesa. Juárez va comentar que 
s’ha intentat incidir el mínim possible en aques-
ta partida, però que no es podien augmentar els 
impostos dels ciutadans per mantenir un perso-
nal que no se sap si tindrà prou feina davant la 
davallada de serveis i activitats. 
Seguidament, el regidor d’Hisenda va fer una 
lectura de xifres. Amb relació als ingressos, 
es xifren en uns 15.600.000 euros, un 38,5% 
menys que l’any passat: 5,5 milions en impostos 
directes, 600.000 euros en impostos indirectes, 
4 milions en taxes, 3 milions en transferències 
corrents, etc. Amb relació a les despeses, el 
regidor va esmentar: 6 milions de personal, 4,7 
milions en béns i serveis, 320.000 euros en des-
peses financeres, 357.000 euros en subvencions, 
600.000 euros en transferències de capital, 1,8 
milions en passius financers, etc. 
Jordi Juárez va tornar a incidir en el deute viu de 
l’Ajuntament i en la ràtio d’endeutament. D’un 
deute viu de 12,5 milions d’euros s’espera acabar 
l’any amb uns 11 milions 160 mil euros, tenint 
en compte el nou préstec i la venda dels habi-
tatges de protecció oficial. D’aquesta manera, la 
ràtio del deute viu a finals d’any seria del 74,7%. 
El regidor d’Hisenda també va tornar a par-
lar del tema de la reducció de personal i  va 
esmentar l’amortització de 9 places: 2 tècniques 

auxiliars de biblioteca, una de les quals que-
darà coberta amb personal de l’OAC i, segons 
Juárez, tenint en compte els metres quadrats de 
la biblioteca, el personal serà suficient; 1 educa-
dora social, i la responsable del Casal de la Gent 
Gran es reubicarà a Serveis Socials; 1 auxiliar 
d’activitats esportives; 4 places d’educadores 
infantils, ja que, segons el regidor, amb la dava-
llada d’infants a les escoles bressol ara s’està per 
sobre de la ràtio de personal, i 1 oficial de sego-
na, que s’intentarà cobrir amb una nova reorga-
nització del personal. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va acabar 
dient que havia estat un pressupost molt estu-
diat, que s’havia començat a treballar entre els 
mesos d’octubre i novembre, i que s’havia ela-
borat amb la col·laboració de regidors, tècnics 
i, finalment, el Comitè Unitari de Personal. El 
regidor d’Hisenda, després d’explicar l’estat de 
les partides del pressupost, va finalitzar dient 
que s’havien d’afrontar amb garanties els pro-
pers anys i fer front als pagaments. 
L’estat de les partides del pressupost d’aquest any 
respecte al de l’any passat és el següent: Cultura 
-41,3%; Joventut -30,1%, Educació -37,4%; 
Benestar i família -24,9%; a Casal d’Avis 
-63,8%; Esports -25,9%; Promoció econòmica 
0%; Escola bressol -18,6%; Participació ciuta-
dana -41,1%; Transport i mobilitat 3,1% (per 
l’assumpció de la venda de targetes); Policia /
Seguretat ciutadana -9,7%; Medi ambient 
-50%; Recursos humans -10,7%; Instal·lacions 
i consums -45,1%; Despeses generals 26,4% 
(per l’assumpció de serveis); Obres -65,5%; 
Serveis 2,5%; Urbanisme -7,4%; Deute públic 
-5,3%; Comunicació -45,9%; Solidaritat 
-71,7%; Brigada -13,3%; Sanitat -41,2%.
ERC va començar el seu discurs dient que 
recordava el propòsit inicial de fer un govern 
més obert i participatiu i va reclamar-ho per-
què va retreure que no s’havia fet ni amb les 
ordenances ni amb el pressupost, que s’havia 
donat la informació quan ja era imprescindible. 
També va dir que no els havia agradat assaben-
tar-se per la premsa d’algunes mesures d’estalvi. 
ERC va comentar que amb l’augment de l’IBI 
ja quedava compensada la davallada d’ingressos 
per haver fallat les llicències d’obres de Mango 
i alguns ingressos corrents; també va remarcar 
que els deutes de l’Estat, la Generalitat i els par-
ticulars no figuraven en el pressupost i que, si hi 
fossin, es tancaria en negatiu. Aquest partit va 
manifestar que per a la ciutadania serà incom-
prensible la situació actual ja que des de fa uns 
anys se’ls diu que tot va bé i que es tanquen els 
exercicis amb superàvit. 
Segons aquest partit és un exercici de respon-
sabilitat assumir els diners que s’han perdut 
els darrers anys, els quals s’han cobert amb 
ingressos extraordinaris, reconèixer que “ens 
hem fet trampa a nosaltres mateixos” i no 
carregar-ho, per exemple, a les persones que 
s’acomiaden. ERC també va expressar que 
l’externalització de serveis crea certesa en el 
cost, mentre que la internalització de serveis 
crea incertesa en el cost, que caldria fixar, i fer 
un estudi de l’estalvi. També va dir que creia 
que l’estalvi en la gestió directa de serveis no 
vindria per l’estalvi de l’IVA sinó per la dismi-
nució d’aquests, i que amb el mateix perso-
nal o menys no es podran donar els mateixos 
serveis, “no podrà ser i no es pot enganyar la 
gent”. ERC va manifestar que els pressupostos 
per al 2012 s’assemblen molt als del 2011 i 
que s’ha pres com a xifra de sortida de les par-
tides el que s’ha executat el 2011. En aquest 
sentit, va dir que “o es llençaven molts diners 
abans o no s’hi arribarà”. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va con-
testar a ERC que no perquè ho assumeixi 
l’Ajuntament, els serveis seran pitjors, ja que 
hi haurà més coordinació, a més de l’estalvi. 
De tota manera, va dir, els serveis no seran els 
mateixos, i va posar com a exemple la retallada 
en festes i el servei de bus el mes d’agost. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, també va contestar 
a ERC que hi ha una davallada de 2 milions 
d’euros d’ingressos ordinaris respecte a l’any 
passat i que l’assumpció de serveis represen-
tarà un estalvi important: 300.000 euros pel 
fet de recuperar la brigada elèctrica; entre 90 
i 140.000 euros pel fet de recuperar el per-
sonal de neteja, i altres estalvis com el que 
suposa recuperar també el monitoratge espor-
tiu. L’Alcalde va dir que s’havia intentat man-
tenir els serveis amb menys costos i que ja se 
n’havien fet estudis. La voluntat és optimitzar 
recursos, va concloure. Respecte al tema de la 
reducció de la plantilla de personal, Simón va 
comentar que “no s’ha fet fora gent, sinó que 
no hi ha feina per a aquesta gent”; “hem ajustat 
els serveis a les necessitats”, va dir referint-se a 
Serveis Socials, l’Escola Bressol i la Biblioteca. 
També va manifestar que no hi havia marge de 
maniobra perquè no es podien demanar prés-
tecs ni vendre parcel·les, per exemple. L’Alcalde 
va expressar que assumia la responsabilitat 
d’aquestes mesures encara que li passessin fac-
tura a nivell polític.  
Per la seva banda, CiU va denunciar una falta 
de previsió econòmica per part de l’equip de 
govern. Va dir que des del 2008 som cons-
cients de la recessió econòmica, però que 
a l’Ajuntament no es prenen mesures fins 
al 2012. Els ingressos corrents havien aug-
mentat cada any, però el 2012 hi haurà una 
davallada d’ingressos perquè es preveien unes 
llicències de Mango que no es materialitza-
ran; “hem viscut de Mango”, van dir. A més, 
aquest partit va criticar la informació donada 
dels pressupostos que, segons ells, ha com-
plicat la feina d’anàlisi per part de l’oposició. 
També va dir no entendre el reajustament de 
partides, perquè se suprimien algunes coses, 
el cost de les quals resultava insignificant; i, 
per altra banda, creien que baixava l’atenció a 
les persones, que en el Debat sobre l’estat del 
municipi s’havia defensat. CiU també va dir 
que trobava vergonyós que s’apliquessin totes 
les mesures d’estalvi esmentades i els polítics 
no es rebaixessin el sou. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar a CiU que 
l’única manera d’ajustar més els pressupostos 
era pessigant de cada partida. També va dir que 
la informació donada dels pressupostos era la 
que marcava la llei. 
En el seu torn de paraula, ICV-EUiA va dir 
que considerava que hi havia altres maneres de 
rebaixar el pressupost i en va esmentar algunes: 
deixar VOTV ara i no al juliol; utilitzar les enti-
tats per muntar la Festa Major; no subvencio-
nar festes de barri i entitats, ja que en aquests 
moments la gent entendrà que és millor donar 
serveis que subvencionar festes. També va 
esmentar la rebaixa de l’1 o el 2% en la nòmina 
de tot el personal municipal per tal de no haver 
d’acomiadar ningú, una mesura que creia que 
havia sorgit dels mateixos treballadors. I va 
preguntar si no es podien utilitzar els diners 
que s’havien rebut de Mango l’any passat i que 
no s’havien gastat. ICV-EUiA també va plante-
jar que si es reduïa el personal, baixaria la qua-
litat dels serveis, i va posar especial èmfasi en 
Serveis Socials. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar a ICV-
EUiA que, segons el conveni signat, no es podia 
sortir de VOTV fins després de tres mesos 
d’haver-ne sol·licitat la baixa. També va dir que 
se’n sortia a contracor, però que havien adquirit 
el compromís de sortir-ne en el moment que els 
diners fessin perillar altres serveis considerats 
més prioritaris. L’Alcalde també va dir que la 
partida de subvencions s’havia rebaixat molt i 
que l’única que s’havia mantingut igual havia 
estat la de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 
Respecte a la rebaixa d’un petit tant per cent del 
sou dels treballadors, Simón va comentar que 
no li havia arribat la proposta, però que creia 
que ja no se’ls pot exigir més als treballadors, 
que ja veuran afectat el seu sou amb l’augment 

de l’IRPF i alguna possible rebaixa més per llei. 
Sobre els diners de Mango, l’Alcalde va explicar 
que amb aquests diners s’estan cobrint despeses 
que es preveien pagar amb els diners que els 
deu l’Estat, la Generalitat i alguns particulars 
i empreses. Simón va dir que gràcies a aquests 
diners, per exemple, es podien continuar pagant 
nòmines. Sobre el tema de personal i serveis, 
l’Alcalde va dir que la brigada, per exemple, 
cobriria serveis mínims; que fins ara s’havia 
dedicat a fer obres importants que ara ja no hi 
serien i que, per tant, es podria dedicar a altres 
tasques com pot ser la jardineria. Amb relació 
als Serveis Socials, Simón va dir que era la parti-
da que menys es tocava i que s’havia pressupos-
tat el que s’havia gastat el 2011, però que no es 
podia fer més. 
PSC –  A FAVOR
PP –  A FAVOR 
ERC –  EN CONTRA
CiU –  EN CONTRA
ICV-EUiA –  EN CONTRA

4.- Comunicació de la separació del 

Consorci per a la gestió de la televisió 

digital terrestre.  
El Ple va acordar de comunicar al President 
del Consorci per a la Gestió de la Televisió 
Digital local pública de la Demarcació de 
Granollers (Consorci Teledigital Granollers) 
que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt se separa 
del consorci en el termini de tres mesos a comp-
tar a partir de la recepció d’aquest acord. 
UNANIMITAT

5.- Modificació de les assignacions als 

grups polítics municipals.
El Ple va acordar, en la sessió del 22 de juny de 
2011, les assignacions als grups polítics muni-
cipals. I, ara, vista la situació econòmica actual, 
el Ple va acordar de modificar-les i establir per 
als grups polítics municipals 60 euros/mes 
per a cada grup i 60 euros/mes per a cada regidor. 
ERC va dir que el preu de les assignacions als 
grups polítics municipals de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt és dels més baixos i que, des-
prés d’aquesta modificació, segurament serà 
a la cua. També va exposar que aquests diners 
serveixen al partit per fer el butlletí i les cam-
panyes, pagar el lloguer del local i els advocats 
quan cal, etc. Va manifestar que no tenien dret 
a protestar, tenint en compte que l’Ajuntament 
retallava la plantilla de personal per qüestions 
econòmiques. Tot i això, va fer constar l’esforç 
més gran que haurà de fer el partit a partir d’ara 
(“haurem de fer economia de guerra”) i va dir 
que esperava que fos una mesura transitòria. 
També va aprofitar per demanar d’arreglar el 
tema de la transferència dels diners perquè no 
afectés de manera personal els regidors a l’hora 
de fer la Declaració de la Renda. 
CiU, tot i votar-hi a favor, va dir que els sembla-
va que aquesta mesura infravalorava la feina que 
feia l’oposició i anava en detriment dels ciuta-
dans, ja que aquests diners servien, entre altres 
coses, per editar un butlletí i, a partir d’ara, 
potser només podrien comunicar-se amb el ciu-
tadà a través del butlletí Informa’t, que estava en 
mans de l’equip de govern. Va acabar insistint 
que la mesura anava en detriment de la llibertat 
d’expressió i que minvava l’oposició. De tota 
manera, va cloure que s’hi votava a favor per 
maduresa política i per les circumstàncies que 
envoltaven la mesura. 
ICV-EUiA va dir que hi votava a favor perquè 
s’havia de fer un esforç per salvar llocs de treball. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va incidir en el fet que 
aquesta mesura afectava tots els partits polítics i 
que el seu partit també pagava amb aquests diners 
el lloguer del local, actes, el butlletí, etc. També va 
manifestar que era una mesura puntual i recupe-
rable, i va comentar que aquestes assignacions feia 
12 anys que no s’havien modificat. 
UNANIMITAT
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Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicació, 

en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de 

Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És impres-

cindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com de resumir-les o extractar-les quan ho 

consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Grups Municipals

OPINIÓ

La irresponsabilidad y la desidia de 
ERC, ICV-EUA no tiene límites.
El pasado día 8 de marzo, en el pleno 
extraordinario de presupuestos, ERC e 
ICV-EUA pusieron de manifiesto una 
vez más su única alternativa, la dema-
gogia. Actúan en la creencia de que los 
ciudadanos de Lliçà d’Amunt no tienen 
memori; es demasiado habitual com-
probar cómo mienten, y a veces con 
una sonrisa que roza la desvergüenza al 
añadir en su paupérrimo relato que 
piensan en las personas.
Lo triste es que no pensaron ni piensan 
en las personas; en el primer año de la 
legislatura del 2003, sin crisis que lidiar, 
ERC e ICV-EUA despidieron a un 
contable, a un técnico de promoción 
económica, a cinco administrativas de 
la policía y, de manera improcedente, al 
secretario del ayuntamiento. Cinco 
años después, un juez condenó esa deci-
sión y obigó a readmitirlo y pagar en 
concepto de indemnización y costas 
350.000 euros, cantidad suficiente para 
garantizar 14 puestos de trabajo en este 
año tan difícil.
Rechazan por completo cualquier 
medida de austeridad, como por ejem-
plo la gestión directa del mantenimien-
to eléctrico, limpieza de locales munici-
pales y jardinería; su defensa, para ello, 
la basan en la desconfianza que les pro-
ducen los trabajadores de la corporación 
para garantizar los servicios tal como 
han manifestado en otras ocasiones y, lo 
más lamentable, prefieren externalizar 
servicios, a las empresas, por el posible 
patrocinio de éstas en algún evento fes-
tivo. Como poco, intolerable; tan into-
lerable como la intención de externali-
zar las escoles bressols tal como decían en 
su programa electoral.
A la propuesta de reducir al 50% las 
asignaciones a los grupos políticos, 
votan a favor, pero les parece un despro-
pósito y añaden que hacer política les 
cuesta dinero, que no les alcanza para 
hacer campaña, y mucho menos para 
costearse la querella que tienen pendi-
ente, esto se lo podían haber ahorrado 
si en su día hubieran justificado, entre 
otras cosas, por qué o dónde han ido a 
parar los 2 millones de más de euros 
que costaron los terrenos de Ca l’Arti-
gues.
Desde la agrupación del PSC lamenta-
mos profundamente la situación y las 
medidas tan austeras que se han de lle-
var a cabo, pero las circunstancias nos 
obligan a tomar medidas durísimas e 
impopulares; somos conscientes que no 
son del agrado de todos, pero la respon-
sabilidad política así lo exige; no 
es tiempo de demagogia y falacias, es 
tiempo de aunar esfuerzos en pro de la 
ciudadanía.
Lamentamos el lúgubre, desagradable y 
embaucador discurso del portavoz de 
ICV-EUA, haciendo alusión a una 
reforma laboral que nada tiene que ver 
con los presupuestos municipales y sí 
con una reivindicación en pro de los 
derechos de todos los trabajadores.

El passat dia 8 de març, el govern muni-
cipal format pels socialistes i populars va 
aprovar inicialment el pressupost de 
l’ajuntament per a aquest any 2012, 
amb un retard gairebé de sis mesos sobre 
la data fixada per la llei. 
El pressupost és l’acte més important de 
la gestió de tot govern, ja que plasma les 
prioritats de la seva acció política. El 
resultat final, després de l’anàlisi del 
pressupost presentat, és la decepció.
No s’hi dibuixen les línies principals 
d’actuació municipal. Gairebé totes 
les partides tenen una disminució del 
seu import, però sense cap tipus d’ar-
gumentació. Per tal que els ingressos i 
les despeses estiguin anivellats, s’ha 
tret una mica de tot arreu perquè 
ningú no es revoltés.
L’ajuntament tindrà aquest any 216 tre-
balladors, dels quals 132 són a jornada 
completa durant els 12 mesos de l’any. 
El capítol del personal suposa el 44% 
sobre els recursos ordinaris, quan alguns 
teòrics indiquen que hauria d’estar situ-
at entre el 25 i el 33% dels recursos ordi-
naris. Això representa que no hi ha 
diners per a la prestació de serveis i les 
inversions.
No té cap sentit reduir la plantilla de 
personal interí en 9 treballadors, mentre 
al mateix temps es torna a la gestió direc-
ta del servei de la neteja d’instal·lacions 
amb 30 persones o del monitoratge 
esportiu amb 7 persones més.
El deute previst de l’ajuntament a l’inici 
del 2012 és de gairebé 12 milions d’eu-
ros i existeix una morositat d’empreses i 
ciutadans de 3 milions i mig d’euros. 
Aquestes dues quantitats tenen el mateix 
valor que el total d’ingressos previstos 
per a aquest any.
En l’àrea de cultura s’eliminen 3.000 € 
anuals per als cursos de català. Es diu 
que qui vulgui estudiar el català que s’ho 
pagui de la seva butxaca. Al mateix 
temps, l’ajuntament, segons el web 
municipal, continua promocionant cur-
sos de sevillanes. 
L’alcalde i els vuit regidors de l’equip de 
govern suposen un cost de 237.200 € 
anuals, 632 € cada dia. Els cinc grups 
polítics es repartien 31.700 € entre tots 
en funció del nombre de membres. Ara, 
aquest quantitat s’ha disminuït a la 
meitat, cosa que castiga fonamental-
ment els grups de l’oposició, ja que 
tindran menys recursos per fer la seva 
tasca, mentre que l’equip de govern no 
sofreix cap reducció.
Aquests són alguns dels molts argu-
ments per mostrar la decepció amb el 
pressupost municipal.

A l’hora de tancar l’edició d’aquest 
butlletí, no s’havia rebut cap escrit 
d’aquest grup polític.

Estamos viviendo los momentos más 
dramáticos de la historia de la demo-
cracia en nuestro país: el Estado del 
Bienestar corre un grave peligro. 
A mediados de febrero, el Parlament 
de Catalunya (CiU + PP) aprueba los 
presupuestos de la Generalitat más 
perjudiciales para la clase trabajadora: 
nuevos recortes en la Educación y la 
Sanidad, subidas de servicios esencia-
les, reducción de los salarios de los 
trabajadores públicos, etc.
Por otro lado, el PP con un Real 
Decreto IMPONE una Reforma 
Laboral que es un brutal ataque que 
descuartiza con crueldad derechos his-
tóricos conquistados por la lucha de la 
clase trabajadora a lo largo de varias 
décadas.
ICV-EUiA considera esta Reforma 
Laboral injusta para los/as trabajado-
res/as, ineficaz para la economía del 
país e inútil para reducir el paro; no 
creará empleo sino que lo destruirá, 
provocando un aumento del paro 
a niveles insostenibles. Es, sin lugar a 
dudas, la mayor agresión de la burgue-
sía y la derecha contra los derechos de 
los/as trabajadores/as en todo el perío-
do democrático. Es una auténtica pro-
vocación, que pondrá a la clase traba-
jadora en una situación de lucha per-
manente y constante por la defensa de 
sus derechos.
En Lliçà d’Amunt se ha ejecutado la 
REFORMA LABORAL a la hora de 
elaborar y aprobar los presupuestos 
por el gobierno actual (PSC + PP), con 
los votos en contra de los demás parti-
dos en la oposición (ERC, CiU e ICV-
EUiA).
En el pleno municipal celebrado el 
pasado día 8 de marzo (día internaci-
onal de la mujer trabajadora) y con la 
sala de pleno más llena que nunca por 
los/as trabajadores/as del ayuntamien-
to, vimos cómo el PSC, erigiéndose 
gobernante absoluto (casi absolutista) 
de nuestro Ayuntamiento, despide a 9 
trabajadoras/es, dejando a estas famili-
as en el caos y la desesperación más 
absoluta.
Han puesto tanta pasión a la hora de 
despedir a los 9 trabajadores que se olvi-
daron de sus compañeros de gobierno 
del PP, que ni tan siquiera abrieron la 
boca; entendemos que estarían conten-
tos viendo cómo se aplicaba SU 
REFORMA LABORAL, impuesta con 
un real decreto por el gobierno del PP.
Al mismo tiempo, vimos cómo el 
PSC, nuevamente, tiene que aguantar 
las críticas por su incoherencia más 
lamentable y bochornosa, publicando 
su opinión en CONTRA de la 
REFORMA LABORAL y luego 
aplicándola de manera salvaje y atroz 
en el Ayuntamiento que gobierna.
Lamentamos muchísimo que no se 
hayan hecho los máximos esfuerzos 
posibles para evitar estos 9 despidos, y 
esperamos que la conciencia y la sen-
satez hagan que se inicien nuevas 
negociaciones para evitar situaciones 
dramáticas en estas 9 familias.
Lliçà d’Amunt se merece más.

Ja n’hi ha prou amb tanta demagògia per 
part dels grups de l’oposició: a veure 
quin d’ells la diu més grossa. 
Als senyors d’ERC, que diuen que la nos-
tra gestió econòmica és o ha estat nefasta, 
els recordem que per obtenir els 
16.381.586 € de Mango va ser necessària 
una negociació per part d’aquest equip de 
govern i de l’anterior (del qual també for-
màvem part). Des de l’inici de la legisla-
tura anterior hem estat perseverants amb 
aquest tema, perquè sabíem que era un 
punt prioritari per a l’economia i sosteni-
bilitat del nostre municipi; no només pels 
16.381.586 € aconseguits per la cessió 
del 10% de l’aprofitament urbanístic, 
sinó també per l’import econòmic que 
s’obtindrà en permisos d’obres. Un cop 
finalitzats els treballs i quan la multinaci-
onal tèxtil es posi en marxa, es percebrà, 
aproximadament, 1.000.000 € en con-
cepte d’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) i 800.000 € més d’Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE). I el que és  
més important d’aquestes negociacions: 
es crearan més de 2.000 llocs de treball 
directes i més de 5.000 d’indirectes.
Senyors d’ERC, consells de com s’ha de 
gestionar el nostre municipi, els mínims 
i als fets ens remetem. Els recordem la 
mala gestió duta a terme amb el Grup 
Simon, que no el van deixar instal·lar-se 
a la nostra localitat i que recentment 
n’ha incrementat la plantilla en 200 per-
sones. També els recordem la gestió en la 
compra dels terrenys del carrer Matarra-
nya, que ens va suposar pagar 2.000.000 € 
més de l’import pactat en contracte 
anterior (quantitat a la qual cal sumar 
l’IVA). També els recordem l’acomiada-
ment improcedent del Secretari, que ens 
va costar 360.000 €.
Senyors de CiU, només els recordem 
que el POUM es va aprovar inicialment 
en la passada legislatura quan vostès 
governaven amb el PSC i el PP i quan el 
regidor d’Urbanisme era de CiU. 
Senyors de CiU, quan a un home li fan 
la prova de paternitat i el resultat és posi-
tiu, el que importa és que ell és el pare 
de la criatura, li agradi o no.
Senyors d’ICV-EUiA, vostès es creuen 
ser els defensors de l’ensenyament al 
nostre municipi. Els recordem que l’ac-
tual equip de govern ha estat, i no vostès, 
qui ha posat fil a l’agulla per tenir un 
segon institut a Lliçà d’Amunt. 
Els recordem que el 10 de juny de 2011, 
el Grup parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya va presentar una proposta de 
resolució on s’instava el Govern de la 
Generalitat de Catalunya a procedir a l’ini-
ci dels tràmits per a la construcció del nou 
centre. El 24 de novembre de 2011 es va 
debatre en comissió la proposta de resolu-
ció i la vam aprovar per unanimitat tots els 
grups parlamentaris. CiU va accedir a 
donar el seu vot favorable en el marc de 
l’acord pressupostari signat mesos abans i 
on el PP va aconseguir que la construcció 
del nostre institut es considerés com a pri-
oritària. Però CiU ens ha deixat penjats, ja 
que no ha inclòs el projecte de l’IES de 
Sant Valerià els pressupostos d’enguany. És 
per això que el PP presentarà una nova 
proposta de resolució instant que s’acom-
pleixi l’aprovat.
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Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, perso-
nalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una 
extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, 
així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Sant Jordi 2012 a l’Aliança
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

DIVENDRES 20

7 de la tarda
PRESENTACIÓ DE L’ESPAI 
BANC DEL TEMPS
El Banc del Temps de Lliçà 
d’Amunt, secció de l’Ateneu, 
presenta l’espai rehabilitat on 
durà a terme el registre del banc 
i les activitats que vagin sorgint. 
La trobada servirà per donar a 
conèixer què és un banc del 
temps, com funciona el Banc 
del Temps de Lliçà d’Amunt...
Entrada lliure. Més informa-
ció: www.bancdeltemps.ate-
neu-lalianca.org.

10 de la nit
BOHÈMIUS
Cada tercer divendres de mes 
tenim una cita amb la música 
jazz, el blues, músiques alter-
natives, l’humor intel·ligent 
del monòleg, la improvisació, 
el clown... Un espai artístic on 
gaudir amb tots els sentits.
A les 10 de la nit obrim. Vine a 
prendre una copa abans de 
començar l’espectacle, i després 
queda’t una estona més a gaudir 
del bon ambient.

Consulta la programació i el 
preu de l’entrada a la web del 
Bohèmius, www.bohemius.
ateneu-lalianca.org, o a l’agen-
da d’activitats de l’Aliança, 
www.ateneu-lalianca.org.

DISSABTE 21

4 de la tarda
TAPADALEJADA
Passejada amb bicicleta per la 
Vall del Tenes d’uns 20 km per 
pistes rurals, amb parades per 
fer una tapa i beguda. Sortida 
des de l’Aliança a les 16 h; dura-
da aproximada de 3 hores.
Preu tiquet: socis 10 € / no 
socis 12 €. Tiquets al Bar de 
l’Aliança i a Secretaria. 

8 del vespre
DRAC DE SANT JORDI
Cercavila del drac i cremada (9 
del vespre).

Després del Barça-Madrid 
NIT ‘REMEMBER’ A 
L’ALIANÇA
Després del clàssic, vine a pas-
sar-ho genial ballant i cantant 
amb la millor música dels 80! 
Hi haurà sorpreses...
Entrada lliure, preus populars.

DIUMENGE 22

12 del migdia
EL RUSC DE LA MELINDA
Espectacle infantil. Titelles. 
Companyia La Closca.
La Melinda és una abella obrera 
que cada matí surt del rusc per 
collir el nèctar més dolç de les 
flors. Un cop té les cistelles ple-
nes, torna a dins i cuina excel-
lents pastissos…
Entrada: nens de 2 a 12 anys i 
socis 3 € / Adults 5 €.

12 del migdia
TAPES AL BAR
L’Ateneu Gastronòmic anirà 
traient tapes a preus ajustats. La 
gent podrà anar demanant-ne 
racions a mesura que vagin sor-
tint.
Entrada lliure. Es pot reser-
var taula o seure a mesura que 
s’arribi.

Tarda
LLETRAFERIT
Entrega de premis del concurs 
literari al Lletraferit. Més infor-
mació a la web de l’Aliança: 
www.ateneu-lalianca.org.
Entrada lliure

NOUS CURSOS I TALLERS 
PRIMAVERA 2012

CURS DE COSTURA CREATIVA

Treu l’artista que tens a dins 
amb la costura creativa, un curs 
diferent, lluny dels típics cursos 
d’aprendre a cosir. Demana’n 
informació a Secretaria. Un 
altre món és cosible...
Més informació a Secretaria.

TALLER DE DANSA 

CONTEMPORÀNIA

L’11 d’abril comença el taller 
de dansa contemporània de 
l’Aliança. Encara podeu fer la 
inscripció a Secretaria o per 
internet, a la web www.ate-
neu-lalianca.org/tallerdansa.
Preu del taller: socis 50 € / no 
socis 60 €. 10 sessions de 2 
hores cadascuna, cada dimecres 
de 19 a 21 h a la sala. Inscripci-
ons i informació a Secretaria.
Per ampliar-ne informació 
podeu contactar amb Secretaria 
(matins de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h; tardes dilluns, dime-
cres i divendres de 17 a 19 h) al 
93 841 45 33 o a bustia@ate-
neu-lalianca.org.

Ateneu L’Aliança

Vehicle de fins a 6 places

Els pares i mares que vulguin 

fer saber el naixement del 

seu fill/a a través del butlletí, 

poden lliurar una fotografia 

del nadó, amb el nom i la 

data de naixement, durant la 

primera setmana del mes 

anterior a la publicació, a 

través del correu electrònic 

butlleti@llicamunt.cat, 

personalment, per fax 

(93 841 41 75) o per correu 

ordinar i  (c. d’Anselm 

Clavé,  73  - 08186 Lliçà 

d’Amunt) a la regidoria de 

Comunicació de l’Ajuntament.

També hauran de passar 

per l’Ajuntament a signar un 

full d’autorització per a 

la publicació d’imatges de 

menors en els mitjans 

de comunicació municipals.

Naixements 
a Lliçà 
d’Amunt

Diada

d’Andalusia
29 abril, al Parc del Tenes: “Migas de pan”

Lliçà Peruanitos i la Colla del Ritme de Lliçà d’Amunt ens unim per celebrar 
una petita Diada d’Andalusia.
A les 12 del migdia es farà una exhibició de sevillanes amb l’Associació de cultura i 
tradicions de Lliçà d’Amunt “Colla del Ritme”. I, durant el matí, nosaltres farem 
unes tradicionals “Migas de pan” a un preu mòdic de 2 €.
Els diners que es recullin serviran per als projectes que portem a terme al 
Perú.

 Lliçà Peruanitos
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Un nou projecte cultural 
neix a la Vall del Tenes
Es tracta de la creació d’una nova colla de diables, 
que uneix la Vall del Tenes. 
La seu va néixer a Lliçà de Vall, però amb la propos-
ta del projecte de creació d’una colla del Tenes, s’ha 
decidit expandir el territori malèfic i uninr les 4 
poblacions de la Vall (Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, 
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells).
També comptem amb el projecte de la serpent, que 
és una serp de foc que acompanyaria la colla com a 
bestiari festiu de foc, representant les serpents que 
habitaven al riu Tenes anys enrere.
Si t’agrada l’idea i vols participar amb nosaltres, 
ets benvingut/da! T’hi esperem! Posa’t en contacte:
diablesvalldeltenes@gmail.com

Diables de Lliçà

L’actual crisi econòmica ha de ser per a tots una opor-
tunitat de plasmar en fets concrets la nostra doble dig-
nitat d’éssers humans i de germans dels més necessi-
tats. La nostra actitud, la nostra sensibilitat, la nostra 
solidaritat pot ennoblir els qui han caigut en la penúria 
més extrema al nostre poble de Lliçà d’Amunt. Per 
això, des del Banc d’Aliments i Càritas de Lliçà 
d’Amunt us demanem la vostra col·laboració econò-
mica per tal de pal·liar els efectes d’aquesta greu crisi 
econòmica que tots patim, però d’una manera més 
intensa els més desfavorits. Els qui vulgueu ajudar, 
podeu fer-ho fent la vostra aportació econòmica al 
compte corrent de Càritas parroquial a Catalunya 
Caixa.  2013-0222-26-0201226024

Sigueu generosos! Gràcies!
Càritas Lliçà d’Amunt

El nostre poble té un patrimoni 
natural poc conegut: el riu, el rega-
diu, la serra, els boscos, els tor-
rents…etc.
Poc conegut és també el patri-
moni en masies i cases; ara es 
parla de Can Moncau per les 
obres de la Mango, però n’hi ha 
moltes altres que, amb el seu 
treball als camps i boscos, han 
anat modelant el paisatge, l’en-
torn dels quals avui gaudim. 
Altres masies i cases van parcel-
lar les seves propietats, i així van 
començar els barris que formen 
el municipi. Parlem dels anys 60 
del segle passat. Molts dels nos-
tres barris tenen el nom de la 
masia que va vendre les seves 

terres, com Can Xicota, Ca l’Es-
teper, Ca l’Artigues…  
I el barri de Sant Baldiri, el de la 
Sagrera, el de l’Aliança, per què 
aquests noms?
El patrimoni religiós també és 
important, com el romànic de 
Santa Justa, l’església més que 
mil·lenària de Palaudàries i la Par-
róquia amb el barri de la Sagrera 
a l’entorn.
Hi podriem afegir moltes més 
coses que tenim i que cal conéixer 
per valorar i estimar el poble on 
vivim.
Per conèixer, caminant, llocs i 
cases del nostre poble, t’ani-
mem a participar en les sortides 

que organitzarem la propera 
primavera.
Tindran una durada de dues hores 
(anada i tornada) i, durant el recor-
regut, gent gran del poble ens ani-
ran explicant tot el que fa referència 
a l’entorn per on anem caminant.
La gent del Grup l’Abans, que 
organitzem aquestes sortides, ho 
fem amb l’objectiu de donar a 
conèixer llocs, cases i persones del 
nostre municipi.
Les dades i tota la informació de 
les sortides, les trobareu a l’Infor-
ma’t de maig i a la web de la nostra 
entitat. http://www.grupabans.
entitats.llicamunt.cat

Grup l’Abans

Nous cursos i sortides per conèixer la muntanya

 FINANÇAMENT FINS A 60 MESOS

La Unió Excursionista de Catalunya 
(UEC) Vall del Tenes no s’atura i ja 
té a punt els propers cursos i sortides. 
El mes de gener, la UEC ja va avan-
çar els nous projectes, que ara ja han 
pres forma, pensats per a aquelles 
persones a qui els agradi l’aventura, 
tinguin curiositat pel nostre entorn i 
vulguin fer salut caminant.   

Excursionem plegats:  curs 

d’excursionisme nivell I

L’objectiu és donar tots els ele-
ments bàsics per caminar amb 
seguretat per la muntanya, alhora 
que es coneix el medi i el patrimo-
ni. Inclou aspectes com la vesti-
menta adequada, ús de la brúixula, 
els mapes, nocions de cartografia... 

Enguany, s’inclou un concurs 
entre els participants, amb dife-
rents premis (material excursionis-
ta, subscripció a la revista UEC...). 
Adreçat: obert a tothom –especial-
ment és una activitat idònia per-
què pares i fills comparteixin el 
lleure. Realització: maig/juny. 
Classes teòriques i pràctiques.

Curs: Objectiu Posets

L’objectiu és formar en el sende-
rismes d’alta muntanya i posar 
en pràctica tots els coneixements 
per fer el cim de Posets (Osca), 
que és el segon més alt dels Piri-
neus després de l’Aneto. Adreçat: 
de 16 a 18 anys. Realització: juli-
ol. Classes teòriques i pràctiques.

Caminades 2x2

Properes caminades:
15 abril: riera de Talamanca
20 maig: Pla de la Calma
17 juny: Sant Aniol
14 juliol: Estanys a Carros de Foc
Sempre són els matins del tercer 
diumenge de cada mes. Adreçat: 
obert a tothom. Trobada: a les 8 del 
matí a l’Ajuntament. Dinar a casa.

Més informació: uecvalltenes@
gmail.com, cam2x2@blogspot.
com, Facebook UEC de la Vall del 
Tenes i a les oficines: c/ Barcelona, 
25, de 8 a 10 del vespre (dimarts i 
dijous). Tel. 93 841 64 50. 

UEC Vall del Tenes

Vine! I caminant coneixerem Lliçà Col·laboració 
econòmica
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Exposició de fotografies 
Del 2 al 30 d’abril
“Primavera” a càrrec de Valentí 
Grau, fotògraf aficionat de Lliçà 
d’Amunt. Exposarà un recull de 
fotografies dedicades a les flors i als 
paisatges primaverals. 
Lloc: sala gran del Casal de la 
Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Cursos de costura i 
manualitats
Si voleu aprendre a cosir-vos 
la vostra roba o a decorar 
objectes i figures, veniu al 
Casal i apunteu-vos als cursos 
de costura i manualitats que 
oferim, ja que encara hi queden 
places. Únicament heu de tenir 
el carnet de persona usuària del 
Casal i informar-vos dels horaris 
dels cursos i preus. 
Lloc: Casal de la Gent Gran
Més informació: despatx del Casal 
o 93 841 61 55 
Organitza: Ajuntament

Excursió al Màgic món 
del tren
Dissabte 21 d’abril
Sortida del punt d’origen 
direcció Vic. Esmorzar a la 
Gleva. Continuació de l’excursió 
fins arribar a Santa Eugènia de 
Berga, on es realitzarà una visita 
al Màgic món del tren. Podrem 
veure una maqueta de 250 metres 
quadrats a escala H0, que disposa 
de 1.000 metres lineals de via, i 
una altra a escala 1 de 200 metres 
quadrats. L’exposició permanent 
de la col·lecció de trens està 
formada per 800 locomotores de 
3.500 vagons i diversos diorames 

de modelisme ferroviari. Es 
dinarà en una restaurant a base 
de torrada d’escalivada i tonyina, 
albergínies farcides, bacallà al 
forn amb guarnició, postres, 
pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. 
Després hi haurà ball.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent 
Gran
Preu: 42 euros
Inscripcions i més informació: 
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús 
(matins 93 841 68 40 / tardes 93 
841 61 55). Places limitades.
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Botxes
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Ball de saló
Divendres 13, 20 i 27 d’abril
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Bingo
Dissabtes 7, 14 i 28 d’abril
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Activitats del Casal de la Gent Gran Activitats de l’Espai Jove El Galliner

Torneig de Sing Star
Dimecres 11 d’abril
Vine a passar una tarda d’allò 
més divertida cantant amb el 
Sing Star amb la teva colla. 
Farem un torneig i qui guanyi 
s’emportarà un premi. 
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: la mateixa tarda a 
partir de les 17 h
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Pel·lícula de terror
Divendres 13 d’abril
Aprofitem la data i ens endin-
sem en el món del terror. 
T’atreveixes a gaudir amb nosal-
tres d’una pel·li que et posarà els 
pèls de punta?
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de còctels
Dilluns 16 d’abril
Vine a fer un taller de còctels 
sense alcohol. Realitzarem San 
Francisco, Pitufo, Tropical… i 
qui sap? Potser surten creacions 
noves!
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripciò prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Concurs de dibuix de 
Sant Jordi
Comença el termini per par-
ticipar en el Concurs de Sant 
Jordi. Presenta’ns un dibuix 
amb aquesta temàtica en un 
DIN A4. Pot ser a llapis, carbó, 
aquarel·la… el més important 
és que l’hagis fet tu i que hi facis 
constar el teu nom, cognoms i 
telèfon. L’edat dels participants 
ha de ser d’entre 12 i 17 anys. Es 
valorarà la qualitat i l’originalitat 
del dibuix. Hi haurà un premi 
de 20 euros en un xec bescanvia-
ble en una botiga coneguda. 
Lliurament dels dibuixos: del 
16 al 20 d’abril
Lliurament de premis: 23 d’abril
Més informació sobre les bases: 
http://elgalliner.blogspot.com
Organitza: Ajuntament

Assessoria laboral
Dimecres 18 d’abril
Si estàs buscant feina i necessites 
un cop de mà, demana hora a 
l’assessoria laboral.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de pa i dolços en 
miniatura
Divendres 20 d’abril
T’agradaria un món en miniatu-
ra? En aquest taller aprendràs a 
fer pa i dolços en petit, que des-
prés podràs fer servir com a pins 
de nevera, per penjar al mòbil, 
per posar notes… 

Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de fer roses
Dilluns 23 d’abril
Aprofita per fer-te la teva rosa i 
t’estalviaràs els diners de comprar-la. 
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de Foam
Divendres 27 d’abril
Coneixes el Foam? Si et va agra-
dar el taller de roses del dilluns, 
vine avui i aprèn a fer-ne amb 
aquest material, de tots els colors 
que t’agradin. 
Lloc: Espai Jove El Galliner
Hora: 17.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït 
Més informació: Espai Jove El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Recorda que...
Del 2 al 9 d’abril (ambdós 
inclosos) tanquem el Galliner 
per vacances de Setmana Santa. 
A partir del 10 d’abril, tornem 
amb horari nou. Ens trobaràs de 
dilluns a divendres, de 17 a 20 h.

Agraïment a la Unitat de Protecció Civil i a la Policia Local

El passat dia 3 d’octubre va tenir lloc al nostre domicili de Can Rovira un curtcircuit que 

va provocar un incendi al menjador de casa nostra. Finalment no hi va haver més 

conseqüències que el fum i els elements ennegrits que va deixar al seu pas. Tot i així 

vam tenir un bon ensurt. 

Serveixin aquestes línies per agrair la ràpida presència de la Policia Local i de la unitat 

de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, que van dur a terme amb solvència en els primers 

moments, les tasques més urgents de prevenció i evacuació. 

També donem les gràcies a les dues unitats de Bombers que van acabar de deixar la 

situació ben controlada i a l’ambulància del SEM que ens va donar suport. 

Família Manyà Agramunt

Per promoure el comerç de proximitat al nostre municipi, proposo la idea de posar en 

servei una targeta de fidelització, com la de les benzineres. Amb ella es podrien 

aconseguir descomptes en productes prou incentivadors perquè el client torni de 

manera més habitual a l’establiment. El comerciant adherit, se’l reconeixeria amb un 

adhesiu a l’aparador. Les ofertes i descomptes podrien ser publicats en un apartat del 

butlletí Informa’t, i serien fàcilment modificables pels comerciants a través de la web. 

Per a una proposta més atractiva, amb els punts acumulats en compres es gaudiria 

de descomptes en impostos i serveis municipals. I a la zona d’estacionament de l’àrea 

comercial, reduiria el temps d’estacionament actual, per a una major rotació de l’espai 

disponible.

Joan Carles Domínguez Alarcos

Bústia del lector

El butlletí té un espai per a articles d’opinió dels lectors que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu 

electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de 

l’Ajuntament. Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12.

Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que 

vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com de resumir-les o extractar-les, quan ho consideri oportú. No es 

publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El 

butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 



Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Per a urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

ABRIL
Farmàcia Portabella: 1 d’abril

Farmàcia Esplugas: 6, 14 i 15 d’abril

Farmàcia Valeta: 7, 8 i 9 d’abril

Farmàcia Galceran: 21 i 22 d’abril

Farmàcia Trullols: 28 i 29 d’abril

Farmàcia Mas:

Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h

Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES (FARMÀCIES I CAP)

LLIÇÀ D’AMUNT

•  FARMÀCIA VALETA 93 841 61 05

c. d’Anselm Clavé, 72

•  FARMÀCIA TRULLOLS 93 843 51 65

Ctra. de Caldes a Granollers, km 136

•  FARMÀCIA GALCERAN 93 841 55 87

c. de Folch i Torres, 96 baixos

•  FARMÀCIA MAS 93 841 47 78

Ctra. de Palaudàries, s/n

LLIÇÀ DE VALL

•  FARMÀCIA ESPLUGAS 93 843 91 21

Plaça de la Vila, 15

•  FARMÀCIA PORTABELLA 93 843 93 01

Avinguda de Catalunya, 39

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
Adreça: ctra. de Caldes a Granollers, s/n 

Telèfon: 93 841 52 50 • Fax: 93 841 53 75 

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. 

Per a urgències i consultes mèdiques, els dies 

laborables a partir de les 20 h o els caps de set-

mana, s’ha de trucar al 112. 

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) 
DE PALAUDÀRIES
Adreça: c. del Segre, 61-63

Telèfon: 93 864 00 90 • Fax: 93 864 90 64

Horari: El CAP Palaudàries fa atenció directa al 

públic de 8 del matí a 20 del vespre, de dilluns a 

divendres. A partir d’aquesta hora entra en fun-

cionament l’atenció continuada del CAP Cruïlla, 

fins a les 8 del matí del dia següent.

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera 
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova 
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà 
93 841 66 25
2n IES
93 841 62 16
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper 
93 841 67 10
Local Social Can Farell 
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAC de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil 
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12
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Crèdits

Tinguem cura del medi ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau. 

AGENDA ABRIL

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa 

arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del 

municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el 

vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu 

electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax 

(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 

- 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de 

l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza 

l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats 

que organitzen les entitats registrades en el 

Registre Municipal d’Entitats, que, durant la primera 

setmana de mes, poden enviar la informació sobre 

les activitats que organitzin el mes següent a 

l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Nota DistribucióWeb, Facebook i Twitter
www.llicamunt.cat: A través del web municipal podeu ampliar les informacions 

i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca 

del butlletí i la informació sobre la reserva de la publicitat. 

www.facebook.com/llicamunt: Si us feu amics i amigues de l’Ajuntament 

al Facebook podreu estar informats de notícies i actes d’agenda en temps real.

www.twitter.com/llicamunt: Fes-te seguidor/a del Twitter de l’Ajuntament i 

podràs seguir la informació municipal d’última hora.

Bohèmius
Espai d’art, de música alternativa, 
jazz, blues, humor...
Tercer divendres de cada mes
Lloc: ateneu L’Aliança
Entrades: 6 euros, socis; 9 euros, 
no socis. Es poden reservar per 
Internet o comprar-les directament 
a taquilla sense reservar. 
Organitza: ateneu L’Aliança

Espectacle infantil
Espectacle per concretar.
Diumenge 22 d’abril
Hora: 12 h
Lloc: ateneu L’Aliança
Organitza: ateneu L’Aliança

Constel·lacions familiars
Teràpia sistèmica, creada i desen-
volupada per Bert Hellinger amb 
l’objetiu de tractar problemàtiques 
físiques o psicològiques. Impartit: 
Lourdes Cestero -psicologa clínica-.
Diumenge 15 d’abril 
Hora: de 10 a 18 hores (amb atura-
da al migdia per dinar)
Lloc: El Galliner
Inscripcions: el mateix dia
Preu: 28 €
Organitza: Obertura de Consciència

Dansa Africana
Explora el moviment, l’energia 
i l’espai amb els ritmes africans 
desenvolupant força, elasticitat i to 
muscular. Impartit: Ariana Boguña.
Els dimecres
Hora: de 18 a 19 hores
Lloc: El Galliner
Inscripcions: oberturadeconscien-
cia@hotmail.com o tel. 649 868 
942, tardes (Francesca) 
Preu: 22 € mes
Organitza: Obertura de 
Consciència

Ioga
Un temps per a tu, prenent cons-
ciència corporal, millorant el teu 
estat físic, fent un viatge al teu inte-
rior. Impartit: Marc Cebollero.
Tots els dissabtes 
Hora: d’11.30 a 13 hores
Lloc: El Galliner
Inscripcions: oberturadeconscien-
cia@hotmail.com o tel. 649 868 
942, tardes (Francesca) 
Preu: 22 € mes
Organitza: Obertura de 
Consciència

Estança de 6 dies a Marina d’Or
Pensió completa en un hotel de 
quatre estrelles, on destaquen 
l’equipament de les habitacions i 
les instal·lacions del complex hote-
ler. Lliure disposició per gaudir de 
l’estança i de la població. 
Dia de sortida: dilluns 14 de maig
Hora de sortida: 10 h
Preu: 235 euros (suplement per 
habitació individual: 75 euros) (cal 
fer una paga i senyal de 75 euros 
abans del 16 d’abril i pagar la resta 
abans del 7 de maig)
Informació i reserves: Associació de 
Veïns de Can Costa (Ctra. Baix Cinca, 
16) o tel. 637 05 80 98 (Rosa)
Organitza: Associació de Veïns de 
Can Costa

Activitats Curs 2011-2012 del 
Local social de Can Farell
Dies i activitats: dilluns: gimnàs-
tica i patchwork; dimarts: tertúlia 
literària; dimecres: català; dijous: 
pintura a l’oli; divendres: sevillanes 
i pintura a l’oli
Lloc: Local social de Can Farell
Més informació: 93 843 52 56 
(Dilluns, dijous i divendres 
a la tarda)
Organitza: AV Can Farell  

Club de lectura
Dimarts 17 d’abril
Tertúlia literària de la novel·la La 
tristeza del samurái de Víctor del 
Árbol. Comptarem amb la visita 
de l’escriptor Víctor del Árbol. Els 
participants del Club de lectura, 
i tothom que s’hi vulgui afegir, 
podran fer tertúlia amb l’escriptor 
i parlar del llibre La tristeza del 
samurái. Si vols participar en el 
Club de Lectura que es fa a la 
Biblioteca, posa’t en contacte amb 
el nostre personal.  
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació i inscripcions: 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Obrim les portes al Sant Jordi
Divendres 20 d’abril
Tarda de contacontes. A càrrec 
de Joana Moreno, Núria Tarabal, 
Maite Mompart, Marga Relats i 
Carme Castany.
Hora: 17.30 h 
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

La literatura i els contes en els 
primers anys de vida: 
Dissabte 21 d’abril
Títol: “Bon profit, senyora 
Gallina!”. El senyor llop té con-
vidats a dinar, cal parar la taula i 
vestir-se ben elegant; la senyora 
gallina bé s’ho val. A càrrec de 
Mercè Rubí. 
Per a infants de 0 a 3 anys
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: inscripció prèvia a 
partir del 10 d’abril; places limi-
tades 
Més informació: Biblioteca Ca 
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament
 
Taller creatiu
Dimarts 24 d’abril
Taller creatiu “Fem punts de lli-
bre”, a càrrec de Tània Carrasco. 
Per a infants a partir de 4 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Inscripcions: inscripció prèvia a 
partir del 10 d’abril; places limitades 
Més informació: Biblioteca 
Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte
Dijous 26 d’abril
“Juguem amb els poetes”, a càrrec 
de Rosa Fité. Per a infants a partir 
de 4 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Més informació: Biblioteca 
Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Recital poètic
Divendres 27 d’abril
Títol: “Menja’m”. Recital poètic 
adreçat al públic adult. A càrrec de 
Judit Ortiz i Laia Centelles.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Més informació: Biblioteca 
Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament 

Taller d’escriptura
Si vols participar en el Taller 
d’escriptura que es fa a la 
Biblioteca, posa’t en contacte amb 
el nostre personal.  
Organitza: Ajuntament

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres


