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Finalitzen els
darrers Plans
d’Ocupació
Els Plans d’Ocupació de 2011 han donat feina a 10
persones durant sis mesos. Les tasques que han
desenvolupat les persones seleccionades han estat
relacionades amb el control, l’eficiència i l’estalvi de
diferents serveis que s’ofereixen al municipi.
Aquestes persones van començar a treballar el mes
de novembre i hi han desenvolupat la seva tasca fins
a finals de juny. PÀG. 3
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OPINIÓ
Editorial
Ha passat poc més d’un any des de les eleccions municipals i, de les hores ençà, el panorama general del país ha anat empitjorant.
Poc a poc, han arrelat els pensaments negatius i el cansament. Evitem llegir notícies que ens recordin com estem. Qualsevol missatge
ens arriba embolicat amb pessimisme o, fins i tot, alarmisme; i tots plegats no fem res per donar-li la volta.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Faig aquesta reflexió personal en veu alta, perquè fa uns dies es va celebrar una jornada sobre emprenedors a la biblioteca municipal
del nostre poble. Mentre els joves conferenciants donaven explicacions de com es poden millorar les empreses amb imaginació,
il·lusió, ganes i treballant molt, mirava al públic i, en un primer moment, vaig pensar que aquelles persones estaven allà perquè
volien canviar la manera de portar la seva empresa o, en el cas dels joves, conèixer com endegar-la i quines dificultats hi trobarien;
però, en definitiva tots tenien el mateix objectiu: donar la volta a aquesta situació que ens aclapara. Els ponents demanaven
atreviment i imaginació. Llavors, em vaig preguntar quina podria ser la contribució de la institució municipal en tot allò que ens
estaven exposant.
Des de l’Ajuntament hem de posar més imaginació i comunicar que, malgrat les travetes, les dificultats i les retallades, sempre
lluitarem per aconseguir allò que volem fer. Aquest és el nostre màxim objectiu i un exemple són aquesta jornada i les properes
que organitzarem. A més, no estem sols perquè és un repte comú, compartit amb els altres pobles de la vall.
Quan em va tocar clausurar l’acte la negativitat i el pessimisme del començament s’havien esvaït. L’acte va ser participatiu i el públic
va sortit molt satisfet. Fer la feina ben feta ens fa sentir orgullosos i és, a la vegada, un dels motius pels quals estem al capdavant
del poble i ens han escollit. Des de la màxima institució municipal liderem un projecte i les dificultats que patim ara no han
enterbolir la nostra visió d’un futur dinàmic i millor.
Tots aprenem de tots. D’aquesta jornada podem aprendre i concloure que qualsevol situació pot ser reversible.

Enquesta ciutadana

Quines mesures d’estalvi d’energia aplica?

El passat mes de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient i la Setmana de l’Energia Sostenible. L’estalvi d’energia és una de les prioritats ambientals i
econòmiques actuals, i als domicilis particulars es poden posar en pràctica moltes mesures.
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NotÍcies de l’Ajuntament

Finalitzen els darrers Plans d’Ocupació
Els Plans d’Ocupació de 2011 han donat feina a 10 persones durant sis mesos. Les tasques que han desenvolupat
les persones seleccionades han estat relacionades amb el control, l’eficiència i l’estalvi de diferents serveis
que s’ofereixen al municipi.
El 2011, gràcies a les subvencions de la Generalitat per als
Plans d’Ocupació, 10 persones
han treballat durant sis mesos
per a l’Ajuntament.
Aquestes persones van començar a treballar el passat novembre i hi han desenvolupat la
seva tasca fins a finals de juny.
Les feines que han estat duent a
terme corresponien a un únic
projecte anomenat “Control,
eficiència i estalvi dels diferents
serveis a la població de Lliçà
d’Amunt”.
Aquest projecte englobava quatre accions:
- La primera acció era el control,
la gestió, la digitalització i la
neteja d’embornals, que va
anar a càrrec de dues persones.
- La segona acció era la neteja
d’abocaments incontrolats i
brossa diversa per boscos,
camins, accessos de carreteres,
parcs, etc., que va anar a càrrec de dues persones més.
- La tercera acció, duta a terme
per dues persones més, era el
control de la recollida de residus: actualització de rutes i
ubicació de contenidors,

nivell d’ompliment dels contenidors abans de recollir-se,
control de temps, etc.
- La quarta acció era la millora
de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i dels edificis municipals i va anar a
càrrec de quatre persones.
En la primera acció, de control,
gestió, digitalització i neteja
d’embornals, les dues persones
han recorregut tot el poble,
barri per barri, per tal de localitzar, posicionar damunt d’un
plànol i netejar els embornals
existents. A més, les dades preses a peu de camp s’han introduït en el sistema informàtic de
l’Ajuntament. Al mateix temps,
aquestes persones han comunicat les incidències que es trobaven al seu pas, com defectes a
les voreres, senyals de trànsit
tombades, etc.
La segona acció, de neteja
d’abocaments incontrolats i
brossa diversa per boscos,
camins, accessos a carreteres,
parcs, etc., a càrrec de dues persones, ha suposat la recollida
d’unes 20 tones de residus
d’una quarentena de llocs dife-

rents. També han realitzat tasques complementàries com
neteja de vegetació de voreres,
retirada d’espècies herbàcies al·
lòtones i plantació de pins al
Pinar de la Riera.
En la tercera acció, de control
de recollida de residus, les dues
persones han fet un seguiment
exhaustiu de les rutes de recollida de residus, dels temps invertits i del nivell d’ús dels contenidors, informació que resulta
de gran utilitat per valorar el
rendiment del servei.
En la quarta acció, de millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic i dels
edificis municipals, les quatre persones han canviat les
làmpades de vapor de mercuri i fluorescents per làmpades de vapor de sodi d’alta
pressió en les lluminàries
situades als carrers Anselm

Clavé i Rafael de Casanova,
al parc infantil de l’avinguda
dels Països Catalans i als
recintes d’Els Galliners i de
l’Escola de Música. També
s’ha ajustat l’hora d’encesa i
apagada de tots els fanals del
municipi per tal de reduir el
consum elèctric i així estalviar energia. A més, en
alguns edificis municipals
com l’Escola Bressol Municipal Palaudàries, la Policia,
l’Ajuntament i la Biblioteca,
han instal·lat interrruptors
temporitzats, detectors de
presència, làmpades de LED
i de baix consum. Totes
aquestes mesures, a més de

millorar l’eficiència energètica, han aconseguit disminuir la despesa elèctrica.
L’Ajuntament va seleccionar
aquestes 10 persones d’una
llista confeccionada per l’INEM amb gent que complia
determinades condicions.
Totes elles eren persones desocupades, inscrites com a
demandants de feina al servei
d’ocupació públic, havien
exhaurit la prestació per desocupació i no tenien dret al subsidi d’atur ni a l’ajut dels 400
euros. Val a dir que, prèviament a la selecció de l’autoritat
municipal, la llista també va
ser verificada pel SOC.

Vehicle de fins a 6 places

Instalaciones, reparaciones y suministro en:
Carpintería de aluminio, mamparas de baño,
toldos, mosquiteras, vidrios de cámara,
vidrios templados y persianas

Presupuestos sin compromiso
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Jornada “Emprenedors camí de l’èxit”
La jornada “Emprenedors camí de l’èxit”, organitzada pel Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, va tenir
lloc el passat 30 de maig, a la Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt.
L’acte va comptar amb l’assistència de més de 60 persones,
entre alumnes de cicle formatiu
de grau mitjà en Tècniques de
gestió administrativa de l’Institut de la Vall del Tenes, del programa SEFED de simulació
d’empreses i emprenedors, la
majoria de Lliçà d’Amunt però
també de la resta de pobles que
conformen la mancomunitat de
la Vall del Tenes.
El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, Albert Iglesias, va
donar el tret de sortida a la jornada; va donar la benvinguda a

totes les persones assistents i va
remarcar que, l’any passat, el
Vallès Oriental va ser la comarca
de Catalunya on més emprenedors van iniciar el seu negoci.

Seguidament, el director comercial Sergi González i el community manager i web developer
Chema Guirao, de l’empresa
Locura Digital, van explicar la

seva experiència i quins van ser
els passos que van haver de
donar quan es van constituir ara
fa uns 10 anys aproximadament.
El director comercial va exposar com engegar un negoci:
com es produeixen les idees,
com s’han de desenvolupar,
com planificar l’estratègia
comercial i com fer arribar les
idees a la potencial clientela.
Al seu torn, el community
manager i web developer va
posar de relleu en les oportunitats que ofereix Internet. “Les
empreses, negocis i emprenedors han de modificar la seva

mentalitat i obrir i complementar amb aquest nou aparador la manera de donar a
conèixer els seus productes”,
va declarar González.
Després, es va obrir un torn de
preguntes i es van realitzar consultes més particulars als dos
ponents.
La clausura de la jornada va
anar a càrrec del president de
la Vall del Tenes i Alcalde de
Lliça d’Amunt, Ignasi Simón,
que va esperonar els assistents
a tirar endavant les idees, tot i
les dificultats que avui es
poden trobar.

Enagas dóna explicacions sobre el gasoducte
Martorell-Figueres, que passa pel municipi
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va sol·licitar una reunió amb Enagas SA per saber què passarà amb els trams
afectats pel gasoducte, que també travessarà el nostre municipi. La reunió va tenir lloc el passat 6 de juny i, a
més de representats de l’equip de govern, també s’hi va convidar els grups de l’oposició.
Enagas SA, l’empresa constructora, assegura que el gasoducte Martorell-Figueres fins
a Hostalric és imprescindible
per garantir el subministrament d’electricitat i gas a la
zona nord de Catalunya.
Segons han explicat, el gasoducte s’ha dimensionat perquè en el futur, si és necessari,
es pugui continuar fins a
França sense haver de molestar de nou als veïns; és a dir,
serveix per solucionar els problemes actuals de subministrament a Catalunya i també
per connectar amb França si
durant proper any hi hagués
prou demanda.
Segons Enagas SA, el gasoducte
Martorell-Figueres és necessari
i està previst en el Pla Energètic
de Catalunya i, a petició de la
Generalitat, en la Planificació
dels Sistemes de Gas i Electricitat de l’Estat. Si la comparem

amb la resta de comunitats
autònomes, Catalunya és una
de les menys desenvolupades
en aquest àmbit.
Pel que fa a les fases d’obra executades al nostre territori,
s’han finalitzat tots els treballs
de construcció, els quals són:
replanteig, obertura de pista,
distribució de canonada, corbat de canonada, soldadura,
revestiment, obertura de rasa,
posada en rasa, pretapat, estesa
de bitub i tapat.
L’obra finalitzarà amb la restitució morfològica dels terrenys
travessats. Posteriorment s’executarà el projecte de revegetació.
A més, durant tres anys l’empresa està obligada a fer un seguiment ambiental, amb la restitució, entre d’altres, de tots aquells
arbres que siguin necessaris.
Els propietaris afectats pel pas
de la canonada han estat retribuïts segons la normativa regla-

mentària. No obstant, Enagas
no és la titular del terreny, que
segueix en mans del seu propietari actual, però amb una servitud de pas. El propietari de la
finca pot continuar conreant.
En els quatre metres de servitud
pot conrear qualsevol planta
que no tingui arrels profundes.
En la resta es restitueix l’estat
original i el particular pot disposar de la terra amb les limitacions que s’exposen en l’acta
aixecada, percebent la indemnització corresponent.

Recordem que aquest gasoducte formava part d’un projecte
que tenia com a finalitat principal abastir de gas els països del
centre d’Europa, a través de la
connexió amb la xarxa de gas
francesa.
Un cop iniciades les obres de
construcció del gasoducte, el
passat mes de gener, va transcendir la decisió del govern
francès de desestimar la construcció del tram del gasoducte
europeu entre Figueres i Barbairan, optant per interconnectar

la xarxa francesa amb l’espanyola a través del gasoducte
Biriatu-Larrau, ja existent.
A partir d’aquesta informació,
la directora general del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va fer palès, el passat 13 de
març, que el gasoducte no continuaria més enllà d’Hostalrich.
De tota manera, el gasoducte
Martorell-Figueres, independentment de la possibilitat de
connectar amb França en el
futur, es destinarà a millorar
l’abastiment a les comarques
barcelonines i gironines.
El gas natural, composat principalment per metà, és un dels
combustibles menys contaminants. Per això, a la Unió
Europea i Espanya se substitueix en la mesura del possible el
consum de gasoli, propà i butà
pel de gas natural per canalització, que també és més segur
i més còmode d’utilitzar.
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Accés a Internet de banda ampla per a zones
sense cap cobertura
Dins del marc d’actuació del pla Catalunya Connecta, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya ha impulsat el projecte Banda Ampla Rural-Satèl·lit (BAR-SAT) per donar una solució
d’accés a Internet en aquells indrets del territori català que no tenen cobertura per cap de les vies fins ara disponibles.
El projecte Banda Ampla
Rural-Satèl·lit ofereix la possibilitat de tenir Internet via
satèl·lit allà on no hi ha cap
tipus de servei convencional
disponible. Aquest projecte
està cofinançat a parts iguals
per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2007-

2013 (FEDER), i té per objectiu universalitzar la banda
ampla a Catalunya.
La solució d’accés a la banda
ampla via satèl·lit que ofereix el
projecte BAR-SAT està adreçada a tots aquells ciutadans o
empreses que no puguin disposar de cap altre tipus de connexió a la banda ampla, és a dir,

que no tenen cobertura o possibilitat de contractar el servei de
cap altra xarxa de banda ampla
(ADSL, WiMAX, 3G) tant
d’operadors privats com de la
Generalitat, i que no tenen contractada actualment una connexió de Internet via satèl·lit.
Per les quotes més econòmiques, el cost de la instal·lació i

Treballs de senyalització viària
L’Ajuntament, a través de la
Re g i d o r i a d e Tr a n s p o r t
Públic i Mobilitat, ha dut a
terme diferents actuacions de
senyalització viària en les
principals vies del municipi.
En total, s’ha actuat en
13.222 metres lineals de carrer i 26 metres quadrats de
marques vials: passos de vianants, stops i cediu el pas.
Aquests treballs es van realitzar entre els dies 14 i 23 de
maig. En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí,
estava prevista una altra
tanda d’actuacions de senyalització viària entre els dies
11 i 14 de juny.

alta del servei és assumit per la
Generalitat de Catalunya.
L’usuari només s’ha de fer càrrec del cost mensual del servei,
amb un preu similar a l’ADSL
(31,5€ /mes), amb una velocitat de descàrrega de fins 6 Mbps
i un màxim de descàrrega de 4
Gb. Altres tarifes no tan econòmiques ofereixen fins a 10

Mbps de velocitat amb un
màxim de 25 Gb. A més, aquest
servei incorpora una solució de
telefonia fixa per als clients que
ho sol·licitin.
Aquest projecte finalitza el
mes d’octubre. Es pot obtenir
més informació a l’adreça web
o telèfon següents: www.barsat.cat i telèfon 900 844 009.

El bus urbà no
circularà durant
el mes d’agost
Recordem que durant el mes
d’agost no hi haurà servei de
bus urbà

Els treballs de senyalització viària es programen en aquesta
època de l’any perquè la tempe-

ratura és més adequada per
fixar la pintura.

Malgrat els bons resultats assolits per Transports de Lliçà
d’Amunt al llarg de 2011, la Regidoria de Transport Públic i
Mobilitat s’ha vist en la necessitat d’ajustar el cost d’aquest
servei, com una mesura més per reduir les despeses pressupostàries de l’Ajuntament per aquest any.
Després de mesos d’estudiar diferents possibilitats per tal de
reduir els costos del transport urbà, tot garantint un bon servei
a la població, l’opció escollida ha estat la de no donar servei el
mes d’agost.
L’agost del 2011 es van transportar 9.878 passatgers, quan la
resta de l’any la mitjana mensual va ser de 17.770 usuaris,
amb puntes que van arribar als 20.506 passatgers.
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Aplec de Santa Justa i Santa Rufina
El diumenge 22 de juliol tindrà lloc el tradicional Aplec de Santa Justa i Santa Rufina.
Per tercer any consecutiu, tornarem a comptar amb l’actuació del grup Gospel Vallès, de
Terrassa, que oferirà un repertori ampli i variat.

Programa de l’Aplec
18.30 h	Eucaristia i cant dels
goigs
19.45 h	Concert de gospel
amb el grup Gospel
Vallès

L’ermita de Santa Justa i Santa
Rufina s’alça a l’esquerra de la
riera de Tenes, a l’extrem nord
del terme municipal i prop de
la carretera de Caldes a Granollers. La construcció és típicament romànica, amb dues
fases diferenciades. La nau fins
a l’absis pot ser del segle XI i
presenta un mur que tanca el
presbiteri, una particularitat
molt poc habitual a Catalunya. La segona fase correspon
a l’absis amb una tipologia

d’entorn del segle XII. Al fons
del presbiteri es va situar el
retaule gòtic de la vida i martiri de les santes, pintat per
Rafael Vergós, que l’any 1916
va passar al Museu Diocesà de
Barcelona on es conserva. Al
segle XVI es reformà la façana
i es construí el campanar. Fou
en el segle XVIII quan s’edificà
la capella lateral del Roser.
Les primeres referències documentals són de 1101 i el 1125.
Des del segle XII l’església tenia

funcions de parròquia. Sembla
que fou una de les parròquies
més antigues dels voltants, en un
lloc de poblament ben conegut
en l’època romana. A començament del segle XV apareix citada
com a Santa Justa d’Olivet, fent
referència a la “domus” o casa
forta que tenia a prop.
A causa del despoblament general de l’indret, fou suprimida
com a parròquia i va passar a formar part de la de Santa Eulàlia de
Ronçana i, el 1432, de la de Sant

Julià de Lliçà d’Amunt fins als
nostres dies. El 1936 fou cremada i el 1975 se’n va iniciar la
reconstrucció. Va ser refeta respectant la seva estructura inicial
per iniciativa de la Parròquia de
Sant Julià, en col·laboració amb
la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
poble i amics. Finalment es va
inaugurar l’actual temple el 14 de
novembre de 1982.
L’aplec sol celebrar-se el tercer
diumenge de juliol.

L’Ajuntament ofereix la Sala d’Actes
de la biblioteca per exposar
L’Ajuntament posa a disposició d’artistes la Sala d’Actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
La Sala d’Actes de la Biblioteca
Ca l’Oliveres està a disposició
d’artistes que vulguin mostrar
la seva obra públicament. Les
parets d’aquest espai estan
habilitades per penjar quadres
a través d’un sistema de guies.
La sala disposa de 74 cables i
74 ganxos per penjar quadres.
L’espai útil per exposar és
de 22 metres lineals distribuïts

en tres parets de 10, 3,60 i 8
metres.
Per norma general, les exposicions tindran una durada de
vint dies naturals, però, en circumstàncies especials, aquest
període de temps es podrà
allargar o escurçar.
L’horari d’obertura de la sala
coincid irà amb l’ hor ar i
d’obertura de la biblioteca

(de dilluns a divendres de 16
a 20.30h, i dimecres, divendres i dissabtes, de 10 a 14h).
Ocasionalment, s’haurà de
compartir l’espai amb altres
activitats que tinguin lloc a la
mateixa sala.
Com a equipament municipal, la cessió d’aquest espai
està exempta de taxes. Per
aquesta raó, no s’hi podran

realitzar activitats de tipus
comercial.
La normativa completa per
exposar es pot consultar al web
municipal.
Els artistes interessats a exposar a la Sala d’Actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres han d’omplir el formulari de sol·licitud
de propostes expositives, que
trobaran al web municipal, a la

secció de la regidoria de Cultura. Seguidament, han de presentar aquesta formulari
emplenat al registre de l’OAC
de l’Ajuntament. Un cop fet
aquest procés, la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament es
posarà en contacte amb l’artista interessat per mantenir-hi
una entrevista i gestionar la
seva petició.

S’apropa la Festa Major 2012
Encara s’està acabant d’enllestir la programació d’enguany però ja us podem avançar com serà la nostra Gran Festa.
La Festa Major experimentarà
canvis el 2012; tot i mantenir
la qualitat, s’han hagut de fer
modificacions, a causa de l’actual situació econòmica.
Aquest any, tots els actes
s’han concentrat entre el
divendres 7 i el dimarts 11 de
setembre. Per tant, no gaudirem de les jornades d’escalfament, però alguns dels actes

que se celebraven aquests
dies previs es faran els dies de
Festa Major.
Encetarem la festa amb el tradicional Sopar de les Àvies,
que se celebrarà el divendres 7
de setembre. Aquest mateix
dia, a la tarda, s’inaugurarà
l’Embarraca’t, l’espai del Pinar
de la Riera, que reneix amb les
ganes d’assentar les bases per

esdevenir el centre neuràlgic
de la Festa Major, on gaudir
d’espectacles, concerts i bon
ambient.
Els dies següents, gaudirem de
les proves de la Juguesca amb
la Cercavila i el Pregó de Festa
Major, que enguany es farà des
del balcó de l’Ajuntament,
d’El Formigueig i del ball a la
Plaça de Catalunya.

El dilluns 10 de setembre, festiu local, tindrà lloc la Festa
d’Homenatge a la Vellesa i el
Concert i el Ball de Festa Major.
El dimarts 11 de setembre, tindrem la Trobada de Gegants i
Geganters, el Ball de Gitanes i
coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya hi haurà els
actes tradicionals d’aquesta
diada.
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Presentació de
la Biblioteca als
Centres Cívics
Durant el passat mes de maig,
el personal de la Biblioteca
Ca l’Oliveres va estar present
en diveresos tallers que es
porten a terme als Centres
Cívics de Ca l’Artigues i
Palaudàries per presentar la
biblioteca als assistents. Se’ls
informava de què es pot trobar i fer en una biblioteca,
trencant el tòpic dels llibres i
lectura com a única opció, i
descobrint que també s’hi
poden trobar cd’s i escoltar
música, dvd’s i veure pel·
lícules, llegir el diari o una
revista, connectar-se a Internet i assistir a les activitats que
s’hi organitzen mensualment.

Servei de
Bibliopiscina

Les maletes viatgeres
A partir del nou curs escolar, la Biblioteca Ca l’Oliveres engega un nou
projecte anomenat “Les maletes viatgeres”, relacionat amb la lectura,
que es portarà a terme amb els infants d’escola bressol i cicle infantil
de les escoles que ho han sol·licitat.
El projecte parteix de la base que
per aconseguir bons lectors és
imprescindible estimular l’hàbit
i el gust per la lectura des de les
primeres edats, i la família és la
primera que ha de fomentar de
la lectura en els seus fills i filles.
Per això, aquest projecte va dirigit als més menuts i a les seves
famílies.
És un projecte destinat a promoure, tant des de casa com des
de les escoles, l’hàbit de llegir des
de ben petits, amb l’objectiu que
la lectura es converteixi en un
hàbit més del dia a dia, en una
manera més de passar-ho bé i en
una eina per aprendre, un recurs
que acompanyarà l’infant
durant tota la vida.
Amb aquesta iniciativa volem
ajudar les famílies en el seu
paper de creació de l’hàbit lector, per tal de:
• Afavorir la relació de plaer
amb els llibres i la relació
pares-fills.
• Potenciar l’estimulació tàctil,
visual i sonora.

• D esenvolupar la capacitat
d’observació.
• Potenciar la descoberta de
l’entorn i d’un mateix.
Cada grup classe tindrà una
maleta amb 7 documents, i
cadascun dels nens i nenes
s’emportarà la maleta a casa
durant una setmana, amb l’objectiu de mirar i llegir els contes
i altres materials en família.
El material que presentem en
aquestes maletes, a més de
potenciar l’hàbit lector, també
pretén fomentar la lectura en
l’àmbit familiar i engrescar a
pares i nens a llegir i a anar a la
biblioteca.

A part dels documents, en cada
maleta s’hi inclou una llibreta
perquè la família o el nen/a hi
escrigui, dibuixi o expliqui allò
que més li ha agradat de la
maleta viatgera, i també un
decàleg amb orientacions als
pares que els ajudin en la manera de mirar i llegir els contes.
A part d’aquestes maletes viatgeres adreçades als infants de 0 a 5
anys, la Biblioteca també oferirà
a les escoles altres maletes temàtiques de còmics, contes i novel·
les juvenils per tal que els cursos
de primària i secundària en
puguin gaudir i descobrir i/o
engrandir el plaer de la lectura.

La Biblioteca Ca l’Oliveres i la Regidoria
d’Esports organitzen la Bibliopiscina.
Del 2 al 31 de juliol, de dilluns a divendres, en l’horari d’obertura de la Piscina Municipal, tots els usuaris d’aquesta podran gaudir de la lectura d’un conte, un còmic, el diari o una revista gràcies al servei de Bibliopiscina.
El funcionament d’aquest servei serà mitjançant l’autopréstec.
És a dir, la persona que vulgui agafar un document en préstec
dins del recinte de la piscina, haurà d’apuntar el seu nom i el
títol del document
que agafa en un full
que trobarà en
el mateix espai. Una
vegada es torni
el document,
s’haurà de marcar
amb una “x”.
En el mateix espai
s’hi trobarà informació de la Biblioteca
Ca l’Oliveres, com
horaris, serveis que
ofereix, com fer-se el
carnet, etc.

Nits a la Piscina
Aquest juliol tornen les Nits a la Piscina. La Regidoria de Joventut refrescarà
les nits dels divendres de juliol amb jocs aquàtics, tallers i altres
activitats perquè es pugui gaudir de les nits d’estiu a Lliçà d’Amunt.
És important saber que:
- S I ETS MENOR DE 14
ANYS has d’anar acompanyat
d’un adult i portar omplert el
full d’acompanyament. El
podràs trobar a l’OAC de
l’Ajuntament, a l’Espai Jove
El Galliner, al Pavelló d’Esports, als Centres Cívics de
Palaudàries i de Ca l’Artigues
i també el podràs descarregar
al web municipal www.llicamunt.cat i al blog del Galliner

http://elgalliner.blogspot.
com.es/
-
S I ETS MAJOR DE 14
ANYS, has de portar el DNI.
- No es poden consumir begudes alcohòliques al recinte ni
menjar o beure a la gespa,
només a la zona de bar.
- S’han de seguir sempre totes
les indicacions dels socorristes.
- Un cop superat l’aforament
del recinte, no serà possible

l’entrada de cap persona fins
que ho determini el personal
de control d’accés.
Dies: 6,13, 20 i 27 de juliol
Horari: de 21h a 1h
Preus: socis de l’Espai Jove El
Galliner i abonats a la Piscina:
1€; Adults, no socis del Galliner i no abonats a la piscina:
2€. Cal portar el carnet d’abonat de la piscina per gaudir del
preu reduït.
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Lliurament d’habitatges de protecció oficial
El procés de lliurament dels habitatges de protecció oficial de la segona fase de Ca l’Artigues arriba al final.
Les promocions d’habitatges
de protecció oficial de Ca l’Artigues i Can Salgot van iniciar
el seu camí l’any 2008.
La llicència d’obres es va obtenir al febrer de 2009 i, després
d’una licitació a la qual es van
presentar 20 empreses, els treballs es van adjudicar a ACSA
Obres y Infraestructuras SAU,
al gener de 2010.
Al març del mateix any van
començar les obres de la primera fase de Can Salgot (un total
de 16 habitatges). Seguidament, a l’abril es va iniciar la
segona fase de Can Salgot (16
habitatges més), que completava aquesta promoció. La primera fase es va acabar el 27 de
juny de 2011 i la segona, el 7 de
novembre de 2011.
La promoció de Ca l’Artigues es va engegar al maig de
2010, amb una primera fase
de 16 habitatges, que es va

acabar al juny de 2011. La
segona fase, amb 16 habitatges més, es va iniciar al maig
de 2011 i ha finalitzat al
juny de 2012. Amb aquestes
dues fases es completa el
50% del total d’habitatges
previstos a Ca l’Artigues.
L’Ajuntament i l’Empresa
Municipal d’Obres (EMO)
estudien les millors fórmules
per tirar endavant la resta de
la promoció en un futur proper (lloguer, lloguer amb
opció de compra, propietat
compartida, etc.), tenint en
compte l’actual situació de
crisi econòmica i partint
de la base que la finalitat
dels habitatges de protecció
oficial ha de ser facilitar l’accés a l’habitatge.
Aquest total de 64 habitatges
formen part del desenvolupament del Pla Local d’Habitatge de Lliçà d’Amunt.

Liquidació del
pressupost de
l’Ajuntament de
l’exercici 2011
Els resultats pressupostaris de l’Ajuntament
de l’exercici 2011 són els següents:
- Pressupost definitiu de Despeses: 23.586.559,71 E
- Pressupost definitiu d’Ingressos: 27.896.559,71 E
- Resultat pressupostari ajustat: 1.131.008,07 E
- Romanent de tresoreria per a despeses generals: 557.659,06 E
- Estalvi net: 921.632,30 E
- Ràtio legal de deute viu: 74,3% (ha baixat respecte a la
liquidació del pressupost de l’exercici 2010 (98,1%) i està
per sota del límit permès (75%), la qual cosa permet demanar nous préstecs l’any 2012)
- Superàvit de finançament: 1.494.816,56 E
- Percentatge de superàvit sobre els ingressos no financers:
5,56%

El lliurament dels habitatges es
va efectuar esglaonadament
des del mes de novembre de
2011 fins al mes de febrer de
2012.
Resten per adjudicar tres habitatges de la promoció de Can
Salgot, i set de la promoció de
Ca l’Artigues.
Cal destacar que en la construcció d’aquests habitatges
s’han utilitzat elements per
fomentar l’ecoeficiència com
són:
- Enllumenat de zones comuns
interiors amb detectors de
presència (estalvi energètic).
- Enllumenat de zones comuns
exteriors amb fanals solars
(estalvi energètic).
- Material aïllant tèrmic reflectiu sota paviments a l’interior
de les vivendes, amb baixa
emissivitat superficial (estalvi energètic).

- Parets exteriors de les façanes
amb aïllament projectat de
quatre centímetres de gruix
(estalvi energètic).
- Plaques solars pel subministrament del 70% d’aigua calenta
sanitària (estalvi energètic).
- Detectors temporitzats i crepusculars per l’enllumenat
de zones exteriors (estalvi
energètic).
- Més del 80% dels habitatges
reben en l’obertura de la sala
una hora d’assolejament
directe entre les 10 i les 12h
en el solstici d’hivern (Can
Salgot) (ecoeficiència).
- S’ha utilitzat grava reciclada
(obtinguda del reciclatge
de residus) pel reforç dels
murs de contenció i com a
acabat d’algunes de les zones
comunes exteriors.
- Tots els habitatges disposen
de ventilació natural creuada
(ecoeficiència).

-
S ’ha utilitzat maó calat
fonoabsorbent als tancaments perimetrals de tots els
habitatges per tal d’aïllar-los
acústicament.
- A la segona fase de Ca l’Artigues hi ha un dipòsit de recollida d’aigües pluvials amb
una presa per reg a la zona
comunitària posterior.
- Tub de drenatge sense graves
o drenotube, que té tres capes:
el tub de drenatge al centre,
polímers reciclats (substituïnt
les graves) i un geotèxtil envoltant el conjunt. Suposa un
estalvi de temps, recursos i per
tant diners. També s’elimina
l’aportació de graves evitant
els centres d’excavació a cel
obert.
- Reciclatge dels materials de
construcció durant l’execució
de l’obra (fusta i cartró, plàstics, materials petris i formigó, envasos inflamables, etc.).

Visites escolars a l’Ajuntament
Els dos cursos de 3r de Primària de l’Escola Països Catalans van
visitar l’Ajuntament, el passat 17 de maig, acompanyats d’un
guia, en Toni Cuesta.
Prop de 50 nens i nenes, van
rebre informació sobre l’organigrama i les tasques de l’Ajuntament de part del guia i de 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 dubtes i
preguntes.
Aquesta activitat anomenada
“Conèixer l’Ajuntament”
forma part del PAE (Programa
d’Activitats Educatives) que
l’administració local proposa
cada any a les escoles.
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Tallers de relaxació 2012
Qui no ha sentit a parlar de l’estrès? I qui no l’ha
experimentat alguna vegada? Tothom estarà
d’acord en què l’estrès és una sensació de
neguit, d’angoixa, acompanyada de la percepció
que les circumstàncies ens superen. Una
estratègia bàsica per l’afrontament de l’estrès
són les tècniques de relaxació.
Un any més, el Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament organitza un Taller
de Relaxació durant el mes de
juliol, conduït per Esther Menéndez, psicòloga del PADI El taller
tindrà lloc als Centres Cívics de
Ca l’Artigues i Palaudàries i està
obert a les persones empadronades al municipi.
La relaxació actua en primer lloc
sobre la tensió muscular. Amb el
treball respiratori, el reconeixement de les tensions que acumulem a la musculatura i la distensió
de tots els grups musculars,

s’aconsegueix controlar els símptomes físics de l’estrès. Amb la
relaxació muscular completa, de
forma gairebé automàtica,
s’aconsegueix una sensació de
calma, de benestar i harmonia.
Però encara es pot anar més
enllà i arribar a aturar la roda de
pensaments negatius i preocupacions que envaeixen la nostra
ment provocant tensió i ansietat. El domini d’aquestes tècniques no només és útil per controlar l’estrès; també té un efecte preventiu, doncs proporcio-

Dies:
dilluns i dijous, 9, 12, 16 i 19 de juliol
Lloc i horari:
C.C. Ca l’Artigues - 10.00h-11.00h
C.C. Palaudàries - 11.30h-12.30h
Inscripcions:
als centre cívics, fins al 6 de juliol

Treballs en benefici
de la comunitat
L’Ajuntament va signar un conveni, el passat mes de maig,
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè una persona acollida al programa de mesures
penals alternatives portés a terme treballs en benefici de la
comunitat a l’administració local.
Aquesta persona durà a terme una activitat social dins de la
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament durant quatre
mesos.
Els treballs en benefici de la comunitat són una de les modalitats de les mesures penals alternatives. Són penes d’utilitat
pública que afavoreixen l’educació i la inserció social i laboral de la persona infractora, la qual exerceix una activitat
social que serveix, alhora, per reparar el dany causat.

na una consciència corporal i
un autoconeixement que ens
permet captar els missatges que
va enviant el cos i respondre de
forma adequada a les seves
necessitats de cura i descans.

Recepció oficial al C. B. Lliçà
d’Amunt

Concert solidari
amb l’esport

L’equip Sènior “A” Masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt ha aconseguit una
fita històrica al municipi: l’ascens de categoria de Segona Catalana a Primera.

El divendres 6 de juliol, a l’Ateneu
l’Aliança, es durà a terme el Concert
solidari amb l’esport.

Després d’una gran temporada,
plena de partits d’infart i amb
destacables actuacions dels jugadors lliçanencs, l’equip Sènior
“A” Masculí del Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt ha aconseguit
l’ascens a Primera Catalana.
La formació del Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt dóna els seus
fruits amb uns equips cada cop
de més nivell que nodreixen un
Sènior que ha pogut créixer i
realitzar així la millor temporada de la seva història.
Dels 11 jugadors de l’equip,
set són de Lliçà d’Amunt. Per
altra banda, nou dels 11 han
estat formats al municipi i
només hi ha dos fitxatges de
fora, però que han acabat sent
com de la casa.

El passat 18 de maig, a la sala
d’actes de la Biblioteca de Ca
l’Oliveres, l’Ajuntament va oferir-los una recepció oficial. L’Alcalde, Ignasi Simón, i el Regidor
d’Esports, Juan Miguel Valderrama, van fer lliurament al club
d’una placa institucional i van
felicitar l’entitat per la bona pràctica, trajectòria i especialment
l’ascens a Primera Catalana del
Sènior “A” Masculí. Els jugadors,
entrenats pel lliçanenc Jordi Vila,

varen signar el llibre d’honor de
l’Ajuntament.
En el mateix acte, el club va
lliurar a l’Alcalde i al Regidor
una samarreta oficial de l’entitat signada per tots els jugadors
del Sènior “A” Masculí, una
samarreta oficial del 25è aniversari del club i samarretes de
la celebració de l’ascens, amb el
text, “SOM DE PRIMERA”
al davant i tota l’alineació del
primer equip al darrere.

Aquesta iniciativa neix de l’últim Consell Sectorial d’Esports
on, reunides les entitats esportives del municipi, es va acordar
crear una comissió per organitzar actes i esdeveniments que
ajudin a recaptar ingressos per a les entitats esportives que, per
culpa de la situació actual de crisi econòmica, han hagut de
reduir molt els seus pressupostos i necessitarien més diners per
poder mantenir l’activitat com fins ara.
Els organitzadors esperen que aquest concert aplegui molta
gent del poble amb ganes de col·laborar amb l’esport de Lliçà
d’Amunt.
Els grups que hi actuaran seran els grups de rock Track’s Bar
i Mystic Earth.
La Regidoria d’Esports i les diverses entitats que col·
laboren en el projecte es plantegen aquest concert com una
prova pilot que, si funciona, seria la primera d’una sèrie
d’esdeveniments de caire solidari amb l’esport i la formació
esportiva.
Les entrades del concert tindran el preu simbòlic de 3€ i es
comptarà amb una “fila 0” per un valor de sortida de 50€ per
a empreses, comerços i tot aquell que hi vulgui col·laborar.
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CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI DEL
31 DE MAIG
1.- Aprovació de les actes anteriors.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del dia 19 de
març al dia 18 de maig de 2012,
que van del número 217 al 381.

3.- Donar compte de la liquidació
del Pressupost de 2011.
Es va donar compte del Decret
d’Alcaldia número 346 del 4 de
maig pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici
2011.
El regidor d’Hisenda, Jordi
Juárez, va anomenar les dades més
significatives de la liquidació del
Pressupost de 2011:
-
P ressupost definitiu de
Despeses: 23.586.559,71 e.
- Pressupost definitiu d’Ingressos:
27.896.559,71 e.
- Resultat pressupostari ajustat:
1.131.008,07 e.
- Romanent de tresoreria per a despeses generals: 557.659,06 e.
- Estalvi net: 921.632,30 e.
- Ràtio legal de deute viu: 74,3 %
(ha baixat respecte a la liquidació del pressupost de l’exercici
2010 (98,1%) i està per sota del
límit permès (75%), la qual cosa
permet demanar nous préstecs
aquest any 2012).
-
S uperàvit de finançament:
1.494.816,56 e.
- Percentatge de superàvit sobre els
ingressos no financers: 5,56%.
ERC va interessar-se pels 900.000 e
de romanent de tresoreria, ja que
aquest grup només tenia constància de 490.000 e. Aquest partit polític va dir que no es podia
creure els números perquè hi veia
incongruències. També va manifestar que els resultava difícil de
seguir la dinàmica de la Hisenda
municipal perquè, segons ells, la
informació que es dóna en el Ple
no està actualitzada. Va manifestar que aquests resultats no són
per tirar coets, i va insistir en què
l’Ajuntament té un problema
d’estructura i no pas d’ingressos.
També va preguntar què es farien
amb els 5.000 euros de Mango
que queden per gastar.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que l’Ajuntament de Lliçà

d’Amunt està en crisi, com tots
els ajuntaments, però que aquests
números són tots positius. Va dir
que la liquidació del pressupost
de 2011 ja havia passat per les
mans de la Diputació, que havia
dit que eren correctes, i ara passaria a revisar-los la Sindicatura
de Comptes. Per tant, va manifestar, no s’ha d’aixecar la llebre
abans d’hora. En tot cas, va dir,
si hi ha algun desfaçament, afectaria als resultats pressupostaris,
que serien igualment correctes en
aquesta època de crisi.

El regidor de Participació
Ciutadana va anomenar tots els
llocs on s’havia pogut votar i va
comentar que el tema de la segona
volta era interessant.
ICV-EUiA va dir que si s’havia
fet un procés participatiu, s’havia
d’acceptar el resultat.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CiU – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

6.- Afers urgents.
No n’hi havia.
4.- Reconeixement de la
comptabilitat per la realització
d’activitats en l’àmbit privat
relacionades amb el món
esportiu.
El Ple va acordar de reconèixer a
una persona, que presta serveis
a l’Ajuntament com a personal laboral indefinit no fix realitzant les tasques de monitora
d’activitats dirigides, la compatibilitat per a la realització
d’activitats en l’àmbit privat relacionades amb el món esportiu,
amb una sèrie de requisits.
UNANIMITAT

5.- Aprovació de la denominació
del nou parc municipal.
El Ple va acordar de nomenar
l’espai municipal del carrer de la
Fàbrica “Parc de la Felicitat”.
El regidor de Participació
C i u t a d a n a , Ju a n Mi g u e l
Valderrama, va explicar que el
passat mes de març es va iniciar
un procés participatiu per posar
nom a l’espai municipal del carrer
de la Fàbrica, que el procés es va
realitzar en dues parts: la primera
on es van recollir diferents propostes i la segona on es van votar
les propostes presentades. Un cop
finalitzat el procés i analitzats els
resultats, va dir, la proposta més
votada va ser la de “Parc de la
Felicitat”.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que s’havia realitzat el mateix procés que s’havia fet per posar nom
a la resta de parcs i va destacar-ne
la participació del jovent.
ERC va proposar que es podia haver
fet una segona volta entre les dues o
terceres opcions més votades.
CiU va manifestar que seria necessari revisar el procés participatiu per
tal que hi participi més gent.

7.- Mocions.
ERC va presentar quatre mocions:
1a Moció sobre la repoblació de
Can Montcau:
Aquest moció proposava els
següents acords:
1. L’Ajuntament farà tots els passos
necessaris davant l’empresa promotora del polígon industrial, per
garantir que tota la zona desforestada no serà edificada en els propers
anys, s’enjardinarà o restaurarà amb
elements naturals que redueixin
l’impacte visual de les obres.
2. L’Ajuntament obrirà un expedient disciplinari i de restauració de la legalitat urbanística
pels incompliments del projecte
d’urbanització que l’empresa hagi
fet en l’obertura de tot el polígon, sense ajustar-se a les fases
d’execució previstes en el projecte
d’urbanització.
3. La Regidoria d’Urbanisme i
Medi Ambient d’aquest ajuntament farà un seguiment preventiu de les actuacions realitzades a
la zona de Can Montcau per part
de l’empresa Mango per evitar
que la urbanització d’aquest Pla
Parcial torni a fer més destrosses
mediambientals.
El regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient, Josep Santiago, va anomenar totes les tones de fusta que
han sortit de la zona i quin ha
estat el seu destí: combustibles
de biomassa, consum domèstic,
reutilització, etc. També va dir
que Mango ven imatge, que són
els primers interessats en cuidar
l’entorn i que ja hi ha una gran
actuació de verd prevista. A més,
va explicar que els tècnics municipals fan un seguiment periòdic
i exhaustiu de les obres. Santiago
va dir que el primer i el tercer

punt de la moció ja s’estava fent.
Sobre el segon punt, va dir que és
la Generalitat qui ha de dir si hi
ha incompliment, i que obrir un
expedient i paralitzar una obra
d’aquestes dimensions només
seria perjudicial pel municipi.
ERC va comentar que el projecte preveia set fases d’urbanització
i que s’havien fet totes de cop, i
que s’hauria de valorar una possible sanció. També va puntualitzar
que es tractava d’obrir expedient
per demanar explicacions.
PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CiU – ABTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR
2a Moció per declarar la caducitat de l’expedient ambiental del
“Cierre de la autovia orbital”
(Quart Cinturó):
Aquesta moció proposava els
següents acords:
1. Sol·licitar al Ministerio de
Medio Ambiente que declari la
caducitat de l’expedient ambiental del “EI4_B_16 Cierre de la
autovia orbital de Barcelona”,
referent a l’estudi informatiu del
segon tram entre Terrassa i la
Roca del Vallès.
2. Traslladar aquest acord al
Ministerio de Medio Ambiente,
a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat, al Parlament de
Catalunya, a l’ADENC i al
Consell Comarcal del Vallès
Occidental i del Vallès Oriental.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que
en aquest tema tots els grup polítics sempre havien anat de la mà
i va proposar que aquesta moció
naixés com a conjunta per seguir la
mateixa línia. Els altres grups polítics van estar-hi d’acord.
UNANIMITAT
3a Moció per demanar responsabilitats en l’empresa Enagas i
al Ministerio de Industria per
la construcció del gasoducte
Martorell-Figueres.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va proposar deixar aquesta moció sobre
la taula a l’espera de les explicacions que donaria Enegas a
l’Ajuntament en la reunió que hi
havia prevista per al 6 de juny, a
la qual va convidar a assistir als
grups de l’oposició.
4a Moció per al manteniment
del servei de transport públic el
mes d’agost.
Aquesta moció proposava els
següents acords:

1. L’Ajuntament es compromet a
mantenir uns serveis mínims
del transport públic durant el
mes d’agost.
2. 
L’Ajuntament es compromet a estudiar i escoltar els
usuaris per establir el nombre
d’expedicions i els seus horaris,
de manera que es perjudiqui
mínimament aquestes persones durant el període que es
redueixi el servei.
3. L’Ajuntament es compromet a
restablir la normalitat d’aquest
servei durant el mes d’agost
quan econòmicament sigui
possible.
El regidor de Transport Públic i
Mobilitat, Antonio Guijarro, va
explicar que, a causa de la situació
econòmica, la partida del pressupost destinada al transport urbà
havia disminuït i no era suficient
per mantenir el servei tot l’any.
Guijarro va dir que s’havien estudiat diferents opcions com la de
reduir el nombre d’expedicions
però finalment s’havia optat per
anul·lar el servei a l’agost perquè
era l’opció que causava menys
problemes als usuaris. El regidor
de Transport Públic i Mobilitat va
argumentar que l’agost és el mes
que menys s’utilitza el transport
urbà (de més de 17.000 persones
al mes, el mes d’agost se’n transporten unes 9.800) i també va dir
que a l’agost no hi ha escoles, és
un mes de vacances i sempre hi
pot haver algú a casa per fer el servei de transport. Guijarro també
va assegurar que en el moment
que millori la situació econòmica,
aquest servei també es restablirà, i
va dir que la regidoria havia atès
totes les queixes rebudes. El regidor va finalitzar el seu parlament
dient que molts municipis havien
hagut de retirar el servei de transport urbà i que a Lliçà d’Amunt
s’havia pogut mantenir només
sacrificant-lo un mes.
ERC va suggerir que almenys es
mantingués una part del servei
durant el mes d’agost.
El regidor de Transport Públic i
Mobilitat, Antonio Guijarro, va
contestar que s’hi està treballant
i que si és possible, es mantindrà
un servei mínim.
PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
8.- Preguntes.
ICV-EUiA tenia tres preguntes
que va retirar.
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El futbol de Lliçà, de Tercera a Segona
El C.E. Lliçà d’Amunt, després de quedar primer del seu grup, recupera la categoria, un any després del descens, i la
temporada vinent jugarà a Segona Catalana.
El C.E. Lliçà d’Amunt va guanyar per 3 a 1 al Santa Eulàlia
de Ronçana en el darrer partit
de la temporada que es va disputar, el diumenge 2 de juny al
migdia, al Camp de Futbol del
Parc Esportiu del Tenes de Lliçà
d’Amunt. Un excel·lent Santa
Eulàlia de Ronçana va posar les
coses molt difícils als locals, els
quals necessitaven la victòria
per obtenir el campionat.
Només començar el partit, els
col·legiats van xiular un penal
a favor del Lliçà que va suposar
l’1 a 0. A partir d’aquí, el Santa

Eulàlia va afluixar el ritme fins
arribar a la mitja part.
A l’inici de la segona part, l’àrbitre va tornar a xiular un

penal a favor de l’equip local,
que va suposar el 2-0. A la
següent jugada, es va expulsar
un jugador del Lliçà i amb la

superioritat numèrica, el Santa
Eulàlia va marcar el 2-1. A partir d’aquí, el Santa Eulàlia va
collar molt al Lliçà buscant
constantment l’empat fins
que, al temps de descompte, el
Lliçà d’Amunt va fer el 3-1 en
una passada llarga des de la
banda que va rematar el davanter local.
Amb només dos punts de
diferència amb el Cardedeu,
l’altre equip que també aspirava a pujar de categoria, el
Lliçà d’Amunt havia de
superar el Santa Eulàlia de

Ronçana. Si el CE Lliçà
d’Amunt empatava o perdia,
la diferència de punts afavoria els cardeuencs.
Amb aquesta victòria, el Lliçà
d’Amunt no va haver de
dependre del resultat que
enfrontava el Cardedeu, segon
classificat, i el Vilamajor.
L’ambient va ser boníssim amb
tot el planter del futbol base
animant i donant suport a
l’equip. Tan bon punt va acabar el partit, els jugadors de la
base van fer un passadís als del
primer equip.

El Cadet “A” Masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt,
subcampió del Campionat Territorial de Barcelona
Ser subcampions és un gran mèrit assolit pels cadets del Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt i una fita molt especial per celebrar el 25è aniversari
del Club.
El Cadet “A” Masculí del Club
Bàsquet Lliçà d’Amunt va
assolir el segon lloc del seu
grup (Grup 5) així va aconseguir classificar-se pels play-off
del Campionat Territorial de
Barcelona. Lliçà d’Amunt va
ser la seu d’una de les eliminatòries d’aquest play-off.
El Grup 5 de la lliga regular va
resultar ser el més fort ja que
era on jugaven els dos finalistes del Campionat, el Lliçà
d’Amunt i l’Avinyó.
Tot i que en els dos partits de
lliga el Lliçà d’Amunt va perdre per un resultat ajustat contra l’Avinyó, la derrota de la
final va ser un resultat força
ampli. Segons l’entrenador, la
diferència de punts del resultat
final va ser un cop dur pels lliçanencs, que, després d’un cap

de setmana històric, apassionant i agònic, arrossegaven
molt cansament i això els va
passar factura.
Amb tot, el subcampionat és
un gran mèrit assolit pels
cadets del Club Bàsquet Lliçà
d’Amunt, uns nois que han
demostrat la seva gran vàlua i
la seva entrega incondicional
per l’equip, el Club i aquest
esport.
També cal donar un 10 a l’afició del Club Bàsquet que va
omplir el Pavelló de Lliçà
d’Amunt dissabte matí i tarda
i el Pavelló de Santa Eulàlia de
Ronçana també en jornada de
matí i tarda, vestits i pintats
amb els colors taronja i blau
del Club, amb trompetes i
timbals, donant un exemple
d’unió entre la pista i la grada.

Resultats:
Dissabte 2 de juny, al matí, al
Pavelló d’Esports de Lliçà
d’Amunt:
1a eliminatòria:
Partit 1:
Lliçà d’Amunt A (52) - Basket
Almeda 1 (43).
Partit 2:
FC Martinenc A (70) - El
Masnou Basquetbol A (59).
Els guanyadors de la primera
eliminatòria del matí es van
enfrontar a les 18 h.
2a elimatòria:
FC Martinenc A (57) – Lliçà
d’Amunt A (60).
El Lliçà d’Amunt A, que va
superar la fase del play-off disputada a Lliçà d’Amunt, va

jugar la semifinal el diumenge
3 de juny, al matí, a Santa
Eulàlia de Ronçana:
CEB Ronçana A (51) – Lliçà
d’Amunt A (57).
Amb aquest triomf, el Lliçà
d’Amunt A va passar a la final,
que es va disputar el mateix
diumenge dia 3 de juny, a la
tarda, també a Santa Eulàlia de
Ronçana:
Lliçà d’Amunt A (55) –
100x100 Bàsquet Avinyó (91).

La final va comptar amb la
presència de representants
de la Federació Catalana de
Basquetbol, de les autoritats
de Santa Eulàlia de Ronçana, l’alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, el
regidor d’Esports de Lliçà
d’Amunt, Juan Miguel Valderrama, i el president del
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt,
els quals van presidir el lliurament de premis.
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Hoy por hoy el deporte en Lliçà
d’Amunt está en lo más alto de la
comarca.
Hay que agradecerlo al esfuerzo que
realizan las entidades deportivas y
deportistas de Lliçà d’Amunt para
conseguir los frutos de una temporada llena de éxitos como la presente, y
también al buen hacer de sus directivos, entrenadores y familias.
Este año nos podemos sentir orgullosos de ser vecinos de Lliçà d’Amunt.
Nuestro equipo de fútbol senior ha
ascendido y recuperado la Segunda
Catalana, y juega en estos momentos
la copa de Catalunya, enfrentándose
a rivales de categorías superiores
además, los equipos inferiores mantienen su categoría.
También la mantienen los equipos de
básquet cuyo primer equipo ha subido a Primera Catalana, otro gran
éxito, como el cadete A subcampeón
territorial de Barcelona.
La gente d’Amunt Club Ciclista nos
tienen bien acostumbrados y, para no
ser menos, han conseguido 15 podios
en el campeonato de Barcelona y dos
en la copa Catalana. Seguramente
cuando esto se publique ya serán los
campeones.
A nivel individual, contamos con dos
participantes en la Nissan desert de
BTT, Toni Rodríguez y Frances
Padró. También Eric Martel, con el
FC Barcelona de FS, ha ganado la
súper copa, la copa de Europa, la
copa del Rey y sigue luchando por la
Liga.
El pasado pasado mes de mayo, disfrutamos con el merecido segundo
puesto en el Giro de Italia conquistado por nuestro vecino de Ca l’Artigues Joaquín Rodríguez Purito.
Felicitamos al Grupo 24 horas por
afrontar, con todo lo que esta cayendo, su XXXIII edición, demostrándonos que la ilusión y el trabajo pueden
con la adversidad de los tiempos.
Siendo una vez más el acto por excelencia representativo del sentimiento
de todo un pueblo, aún hay opuestas
e interesadas opiniones que se permiten el lujo, abiertamente y en público, de criticar la aportación del Área
de Deportes a las 24 horas. Afirmamos que hay poco dinero y la mayoría
se destina a las categorías infantiles de
las entidades que, de otra manera,
tendrían que cerrar por falta de patrocinadores. Sólo una pequeña parte ha
ido a parar a las 24 horas, que han
sufrido un recorte superior al 75 por
ciento.
Los políticos tenemos que mirar por
el bien de nuestro pueblo, tenemos
que saber disfrutar de los logros conseguidos a nivel deportivo, aprender
de sus valores y dejarnos de demagogias destructivas. El deporte implementa trabajo en equipo, compañerismo, sacrificio, solidaridad…
¿Quién puede negar, en consecuencia, que es un bien común y comunitario?

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 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 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.

Les recuerdo a los señores de la oposición que el Partido Popular está tan
distanciado ideológicamente del PSC
como de CIU, ERC o ICV-EUiA. Ello
no quita que a nivel de gobierno municipal, tanto los que gobernamos como
los que están en la oposición, dejemos
las siglas de los partidos aparcadas y
trabajemos como una familia donde lo
importante es el bienestar económico,
social y familiar de todos los vecinos de
Lliçà d’Amunt, pues son ellos, y no los
partidos políticos, los que con sus
impuestos hacen posible la sostenibilidad de nuestro municipio.
Les recuerdo a algunos de ustedes (CiU)
que han estado gobernando con nosotros, o sea con el Partido Popular, en el
anterior mandato y con el PSC, en
otros, que cuando el Partido Popular no
ha gobernado ha hecho una oposición
contundente pero al mismo tiempo
constructiva y así lo ha entendido el
pueblo de Lliçà d’Amunt. No todo vale
en política. Quizás sea importante
recordarles que antes de hacer cualquier
afirmación, se informen correctamente
para no caer en graves errores. Si no, ya
saben qué ocurre. El pueblo no olvida y
después pasa lo que pasa: el Partido
Popular es el que sube en los comicios
municipales y es el partido más votado
en Lliçà d’Amunt en las elecciones generales mientras que ustedes van en retroceso perdiendo concejales.
Señores de ERC, CIU e ICV-EUiA, les
tengo que decir que el actual pacto de
gobierno es estable y sin fisuras, por
mucho que intenten con sus afirmaciones en sus columnas en el Informa’t, en
sus “revistitas” e incluso verbalmente
poner en entredicho la forma de gobernar del actual equipo de gobierno, del
que forma parte el Partido Popular. Es
cierto que hay diferentes puntos de vistas y discrepancias en algunos temas
pero, como ya les he dicho al principio
de esta columna, nos separa la ideología pero al mismo tiempo nos une el
municipio. Esto ocurre en las mejores
familias.
La historia recordará a los hombres y
mujeres del Partido Popular de nuestra
localidad como aquellas personas que
cuando gobernaron no les tembló el
pulso a la hora de tomar algunas decisiones, como por ejemplo la instalación
de las compañías Mango y Biokit en los
terrenos de Can Montcau; y que gracias a aquella decisión se llegaron a crear
tantos puestos de trabajo y levantar
tantas infraestructuras y equipamientos como nunca había ocurrido en
Lliçà d’Amunt.

Una participació sota mínims, així és
com podem definir l’estat actual de la
participació ciutadana a l’Ajuntament.
El Consell del Poble, màxim exponent
de la participació en les decisions de
l’Ajuntament no s’ha reunit des del
novembre de l’any 2010, el Consell
Escolar Municipal destinat a tractar i
coordinar tot l’àmbit escolar del
municipi, fa més de dos anys que no
es reuneix, etc.
I aquí no tenim l’excusa de la crisi.
Reunir i fer funcionar els consells de
participació té un cost zero. Per tant,
és aquí on els ajuntaments que
realment creuen en la participació
ciutadana poden demostrar-ho. I més
tenint en compte que el Consell del
Poble de Lliçà dona realment la talla:
cada cop que s’ha reunit ha demostrat
una gran voluntat de participar, amb
moltes i molt bones idees i bons
coneixements del municipi.
El govern municipal limita la cosa
doncs, a utilitzar la participació per
donar noms als parcs, per justificar
estudis (pla estratègic, pla de
joventut); però per prendre decisions,
planificar el poble, valorar actuacions,
aquí res, aquí no hi ha opcions de
participació. Només ens cal veure
l’ordre del dia de la convocatòria pel
proper Consell del Poble que hores
d’ara ja s’ha fet. “Revisió de membres
de Consell del Poble” i “Pressupost
municipal 2012”. Just, al més de juny
es presenta un pressupost ja aprovat al
Consell del Poble; és a dir tard i
malament... Què podem aportar o
decidir sobre el tema a aquestes
alçades? Potser el que caldria és que es
presentés el pressupost municipal del
2013!!
Cas a part és el Consell Escolar
Municipal, el més veterà dels consells
de participació, que ja fa dos anys que
no es reuneix. En aquests dos anys
s’ha obert un institut nou que va
canviar d’ubicació a l’últim moment,
s’ha ofert un nou cicle formatiu en
informàtica, s’ha canviat el sistema de
funcionament de les dues escoles
bressol, s’ha renunciat a fer la tercera
escola bressol, s’han eliminat grups de
P3, s’ha suprimit la sisena hora, etc.
Res d’això ha estat suficient per
convocar un Consell Escolar
Municipal. Què serà prou important
per convocar-lo?

Som un poble viu, que es mou i creix
constantment i ara, amb el bon temps,
és quan es veu bullir l’olla, amb la fira
de la dona, amb el casal de la gent gran,
amb les àvies sempre tant col·
laboradores, amb les associacions de
veïns, de comerciants i tants d’altres que
es mouen i es preocupen per un Lliçà
millor.
Som un poble solidari amb la situació
que moltes famílies estan passant actualment. El dia 27 de maig, a la carpa que
vam posar per La Marató, vam recollir
250 € i això va ser possible gràcies a les
àvies que ens van ajudar portant-nos pastissos per vendre’ls al mercat. Gràcies
àvies i amics per la vostra col·laboració.
Som un poble compromès. El passat dia
26 de maig es van dur a terme les eleccions per al president de la junta del
casal de la gent gran. Des d’aquesta
columna volem felicitar a en Josep Llovera i encoratjar-lo a seguir treballant en
el seu compromís per la gent gran de
Lliçà.
Som un poble amb sentit de país. Unes
170 persones van assistir al dinar per la
independència, i van ser molt aclaridores les exposicions sobre la situació
actual de Catalunya respecte Espanya i
Europa. El tema és clar: o residuals o
independents, nosaltres ho hem de
triar.
Som un poble inquiet. Darrerament
s’han dut a terme la III Fira de la dona
i la I Fira del comerç al carrer. Són dues
iniciatives fantàstiques per donar a
conèixer als veïns de Lliçà els comerços
locals, potenciar-los i així donar més
vida al centre del nostre poble.
Som un poble que sap gaudir. Amb
l’Aplec de Sant Baldiri comencen les
festes als barris. Les associacions de
veïns ens preparen aquestes festes disteses però de retrobada amb amics per
xerrar i riure una mica.
Però també som un poble preocupat.
Les obres de Mango s’allargaran més del
previst, uns 16 anys per acabar la nau
central per problemes econòmics. Així
doncs, tot allò que esperava ingressar
l’equip de govern municipal en concepte de llicències o impostos, trigarà més
temps en ser abonat, i de ben segur ni
tant sols s’abonarà en aquesta legislatura. En definitiva, més reajustaments
pressupostaris en els propers anys.
També el gasoducte que passa pel bosc
de Palaudàries, és una infraestructura
que no servirà pel seu propòsit inicial.
Els responsables de l’empresa asseguren
que aquesta instal·lació tant sols arribarà fins a Hostalric per problemes de
finançament. Nosaltres ens preguntem: és per això o per què el govern
francès va anunciar la seva prioritat de
connectar-ho al País Basc i Navarra
envers Catalunya? Així les comarques
gironines continuaran partint talls de
subministres, un altre greuge que patim
els catalans en les decisions preses a
Madrid.
Però el que és més clar de tot, és que
Lliçà segueix bategant i en aquesta tasca
no hi ha ni colors ni lletres, sinó gent
que estima el seu poble i lluita per tirarlo endavant.

En el último pleno celebrado el pasado jueves 31 de mayo, el actual equipo
de gobierno municipal dio cuenta del
cierre de la contabilidad del año 2011,
en la cual unas de las cuestiones interesantes fue que se cerró el año con un
remanente de tesorería de 900.000€,
cosa que contrasta con los presupuestos tan restrictivos presentados el mes
anterior, donde no sólo se despedía
personal, sino que se restringían contratos de servicios que realizaban
algunas empresas, para asumirlas
desde el Ayuntamiento para, según el
equipo de gobierno, ahorrarse algo de
dinero. Según nuestra opinión, estos
servicios acabarán por no realizarse,
pues las brigadas municipales están
muy saturadas de trabajo.
Servicios, ahora abandonados, como
echar herbicida para evitar que las
hierbas salgan por las aceras y bordillos de las calles, o la limpieza de parques y jardines.
Durante los últimos días seguimos
recibiendo nuevas informaciones de
trabajos que no se realizarán, como
son la limpieza de las franjas contra
incendios en diferentes barrios,
según nos comenta el propio equipo
de gobierno municipal, la Generalitat ya no lo subvencionará cada año,
ahora establece como norma, que se
realice cada dos años, nuestro equipo de gobierno se agarra como a un
clavo ardiendo, nunca mejor dicho,
a esta norma o fruto de los recortes
de la Generalitat, para no realizar la
limpieza de dichas franjas. ¿Creen
los vecinos y vecinas, después de las
diferentes discusiones y polémicas
con las franjas contra incendios, que
es acertado no realizar las limpiezas
por dinero, olvidando por completo
la seguridad?
También tenemos una situación
dramática en el seno de muchas familias que realmente lo están pasando
muy mal, y planteamos atender las
necesidades fundamentales de estas
personas de forma prioritaria, anteponiéndolas de forma general a cualquier gasto en fiestas o eventos de
estas características.
De la misma manera se encuentran
amenazados otros servicios, está previsto que el próximo mes de agosto el
servicio del bus municipal no funcione, aunque el año pasado durante este
periodo lo utilizaron más de 10.000
personas. Si el centro médico de
Palaudàries permanece cerrado también el mes de agosto, ¿nos pueden
explicar cómo se desplazarán nuestros
mayores y vecinos de todos los barrios
de esta zona al centro médico de la
Cruïlla? ¿Donde ha quedado la buena
gestión económica y el remanente de
tesorería de 900.000 €? Estamos en
una situación delicada, ya está bien de
despropósitos.
¡Lliçà d’Amunt se merece más !
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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, 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. 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.

Lliçà solidari

El club bàsquet Lliçà
d’Amunt prepara la
nova temporada

Diapositives a la
fresca

Obertes les inscripcions a l’escola d’iniciació de
bàsquet per la temporada 2012-2013
Lliçà Solidari es va fundar l’any 1995 i des d’aleshores
ha estat col·laborant en projectes de cooperació al
desenvolupament en diferents països ( Brasil, Cuba,
Nicaragua, Equador, Senegal, Nepal, Índia ,Birmània, Perú, Marroc, Bolívia ...) i també ha fet un treball
de sensibilització de la població de Lliçà d’Amunt,
sobretot des de les escoles, en relació a temes de desigualtat social, de comerç just i d’obertura a la interculturalitat més propera.
En els darrers anys, han anat minvant els recursos
humans de què es disposava i, per tant, la Junta actual ha decidit cessar, temporalment, el funcionament
de l’entitat.
Les activitats habituals del curs que donen suport als
projectes (Lliçà Peruanitos, Asha Kiran i Jofran),
s’han seguit duent a terme, tant a la fira de Nadal com
a la Setmana de la Solidaritat en escoles Rosa Oriol i
Països Catalans. L’activitat que ha quedat anul·lada
ha estat el sopar de maig “Tastem el món”.
Volem donar les gràcies als nombrosos membres que
al llarg d’aquests anys han format part de l’entitat; a
l’Ajuntament per la seva col·laboració i per haver
compartit els ajuts als diferents projectes; al públic
fidel que ha participat en les activitats i, particularment, a les diverses entitats del poble i a les persones
que a títol individual han fet possible tirar endavant
i ajudar amb importants aportacions que esperem
hagin contribuït a millorar la formació i la qualitat de
vida de tantes persones d’arreu del món.
Esperem que no sigui un adéu, sinó un “A reveure!!”.
Lliçà Solidari

A partir de l’1 de juny estan obertes les inscripcions
per L’ESCOLA D’INICIACIÓ AL BÀSQUET del
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt. Aquesta escola d’iniciació està adreçada a nens i nenes d’entre 4 i 10 anys
que vulguin experimentar i gaudir de l’esport del bàsquet amb entrenadors/es titulats, trobades, roba
esportiva i molt més. Es tracta d’una escola formativa, educativa i lúdica.
L’ESCOLA D’INICIACIÓ AL BÀSQUET SERÀ
TOTALMENT GRATUÏTA!!
Inscripcions de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00 hores
a la recepció del Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt.
DIES I HORARIS D’ENTRENAMENT:
DILLUNS, DIMECRES i/o DIVENDRES DE
17:00 A 18:00 HORES
Fes bàsquet, fes amics!!

Inscripcions de competició del Club Bàsquet Lliçà
d’Amunt
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt continua amb la seva
activitat habitual de competicions de la Federació
Catalana de Basquetbol. Les categories són:
- Pre-mini (nens/es nascuts/des els anys 2003- 2004)
- Mini (nens/es nascuts/des els anys 2001-2002)
- Pre-infantil (nens/es nascuts/des l’any 2000)
- Infantil (nens/es nascuts/des l’any 1999)
- Cadet (nens/es nascuts/des els anys 1997-1998)
- Júnior (nens/es nascuts/des els anys 1995-1996)
Les inscripcions es realitzaran a la recepció del Pavelló
d’Esports de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00 hores.
Per més informació contacteu amb el Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt al bar del Pavelló de dilluns a divendres a la tarda, al correu electrònic: lamunt@basquetcatala.com o bé al telèfon 93.860.70.25 / 667.670.657.
Fes bàsquet, fes amics!!
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt

UEC Vall del Tenes
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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 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.

Nota d’agraïment
Agradecemos profundamente el proyecto del Licano por dos razones:
1º. Por
 el resultado que ha tenido en la mayoría de los alumnos que están sujetos a dicho proyecto.
2º. A nivel personal, por lo que ha significado especialmente para nuestro hijo.
Gracias a todo el equipo de Licano, a los conserges Núria i Jordi, y especialmente a su tutor, Carles por la ayuda que ha tenido nuestro hijo a nivel físico, psicológico, moral, etc.
Padres de un alumno del último curso de Licano

Naixements a Lliçà d’Amunt
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 ordinari (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.

Aquí pot inserir la seva publicitat

Agenda > 015
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Activitats del Casal de la Gent Gran
Recollida de fruita a
Ventalló

Sortida direcció a Banyoles,
parada per esmorzar i
continuació de la ruta fins a
Ventalló. Visita a una prestigiosa
cooperativa de fruita (visita
guiada al magatzem i collita de
fruita als camps). Obsequi de
dos kgs. de fruita variada per
persona. Dinar en un restaurant.
Animada tarda de ball.

Dissabte 14 de juliol

Hora de sortida: 8 h
Preu: 39,50 euros
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran

Organitza: Associació del
Casal d’Avis

La Vall de Dordogne
(El Perigord)

1r dia: origen-CarcassoneRocamadour; 2n dia:
Rocamadour-FigeacRocamadour; 3r dia:
Sarlat-Perigord Negre-La
roque-Gageac-Passeig en
gabarra-Rocamadour; 4t
dia: Rocamadour-Gouffre
de Padirac-Poblacions del
Quercy-Rocamadour; 5è dia:
Rocamadour-Viaducte de
Millau-Narbonne-origen.

Del 15 al 19 d’agost

Hora de sortida: 6.30 h
Incripcions: Casal de la Gent
Gran
Preu: 598 euros (suplement
individual, 98 euros) (inclou:
autocar, estada en hotel de tres
estrelles en règim de pensió
completa i aigua i vi, totes les
visites, entrades i guies, guia
acompanyant en el viatge i
assegurança d’assistència en
viatge).
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

Exposició de fotografies
Del 18 de juny al 31 d’agost

“Primavera 2ª part” 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

Botxes

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

Ball de saló

Dies: divendres
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Bingo

Dies: dissabtes
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Activitats de l’Espai Jove El Galliner
Taller de reciclatge

Vine i descobreix tot el que pots fer
reciclant revistes, llaunes, ampolles,
tela, càpsules de cafè...

Dilluns 2 de juliol

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de sexualitat

Per a majors de 18 anys. Vols que
una professional t’expliqui tot allò
que sempre has volgut saber? Tens
dubtes que no t’has atrevit a preguntar? Vols tenir més informació sobre
el tema en general? Vine sol, sola o
en parella, hi haurà alguna sorpresa.

Dimarts 3 de juliol

Hora: 18.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner i si tens consultes les pots
enviar a elgalliner@llicamunt.cat i te
les resoldran
Organitza: Ajuntament

Taller d’ungles creatives

Vine i aprendràs a fer-te una manicura divertida i original.

Dijous 5 de juliol

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal incripciò prèvia
Preu: gratuït

Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de zumba

Nits a la Piscina

Dimarts 10 de juliol

Recorda portar autorització o venir
acompanyat d’un adult, si tens
menys de 14 anys; i si ja els has complert, porta el DNI.

Divendres 6, 13, 20 i 26 de juliol
Horari: a partir de les 21 h
Lloc: Piscina
Preus: socis de l’Espai Jove El
Galliner i abonats a la piscina: 1€;
Adults no socis del Galliner i no
abonats a la piscina: 2€. Cal portar
el carnet d’abonat de la piscina per
gaudir del preu reduït.
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Torneig de decoupage
creatiu
Tens alguna caixa, llibreta, carpeta, etc. que no t’agrada? Porta-la
i t’ensenyarem com pots canviar
el seu aspecte amb la tècnica del
Decoupage.

Dilluns 9 de juliol
Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: incripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

No et perdis la sessió que farem
d’aquest ball que està causant furor.
Posa’t en forma sense perdre el ritme.
Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal incripciò prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de còctels sense
alcohol

Amb aquesta calor no et ve de gust
prendre alguna cosa fresqueta?
Aprèn a fer els nostres cocktails i, de
passada, et refresques.

Dilluns 16 de juliol

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

Taller de polseres i trenes
amb fil

Taller de samarretes

Renova el teu armari, decorant
samarretes que ja no t’agradin.

Dimecres 18 de juliol

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: Si no en tens cap i fas el taller
per primer cop, te la regalem (si
repeteixes el preu serà de 2 euros).
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de carioques

T’atrauen els malabars? Vine, construeix-te unes carioques casolanes i
aprèn a jugar amb elles. Si ja en tens
unes, també les pots portar.

Dijous 19 de juliol

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït.
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de clauers

Taller de galetes

T’agrada menjar galetes però no saps
fer-les? Al Galliner t’ensenyem i, a
més, tindràs un dolç berenar de
franc.

Dimecres 25 de juliol

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït.
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Torneig de ping-pong

Seràs tu qui s’emporti el premi? Vine
i ho descobrirem.

Dilluns 30 de juliol

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Torneig de discjòquei

Vols lluir un look estiuenc? Vine i
podràs emportar-te una trena amb
fil o una polsera al teu gust.

Vine i emporta’t un clauer únic, fet
per tu amb goma eva, segur que no
tornes a perdre les claus...

Ens anem de vacances, però ens
volem acomiadar amb un taller de
discjòquei i bona música.

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

Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït.
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Hora: a partir de le 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Dia: dimarts 17 de juliol

Dilluns 23 de juliol

Dimarts 31 de juliol

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

AGENDA JULIOL-AGOST
Bohèmius
Espai d’art, de música alternativa,
jazz, blues, humor...

Tercer divendres de cada mes
Lloc: Ateneu L’Aliança
Entrades: 6 E, socis; 9 E, no
socis. Es poden reservar per
Internet o comprar-les directament a taquilla sense reservar.
Organitza: Ateneu L’Aliança

Cloenda de les activitats del
Centre Cívic Palaudàries
Dimecres 4 de juliol

Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Diapositives a la fresca

Lloc: Espai Garum
Organitza: Màrius Gómez

Programació:
Dijous 5 de juliol: “La ruta de la
Lara” a càrrec de Pere Grau i Toni
Ortiz de la UEC Vall del Tenes
Dijous 12 de juliol: “Travessa integral al Pirineu!” a càrrec de Lluc
Valldosera, Isaac Farres i Jordi Vila.
Hora: 22 h
Lloc: pati d’Els Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes

Curs de cistelleria

Campus de dansa

Exposició “Berlín”
Mostra de fotografies de Julio
César Alonso.

De l’1 al 26 de juliol

Dies: 2, 9, 16 i 23 de juliol
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Local Social de Can Farell
Preu: 10 E
Més informació: AV Can Farell
Organitza: AV Can Farell

Diferents estils de dansa: jazz, funky,
hip-hop, etc. Monitora: Nina
Edats: de 1r de Primària a 2n d’ESO
Dies: del 2 al 13 de juliol (es
poden agafar 1 o 2 setmanes)
Horaris: de dilluns a divendres
ambdós inclosos, de 17 a 19.30 h

Farmàcies

Lloc: Pavelló d’Esports
Inscripcions: de dilluns a divendres, de 8 a 13 h i de 16.30 a 22
h, al Pavelló d’Esports. Places
limitades. Cal portar: fotocòpies
de les dades bancàries on aparegui
el nom del titular del compte, del
DNI del titular del compte i de la
targeta sanitària del participant.
Preu: Una setmana: 20 E/2 setmanes: 40 E
Organitza: Ajuntament

Activitats Curs 2011-2012
del Local Social de Can
Farell

Dies i activitats: dilluns: gimnàstica 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

Dia: 7 de juliol
Organitza: Comissió de festes
del barri de L’Aliança

Festa de barri de Can Salgot
Dies: 6, 7 i 8 de juliol
Organitza: AV Can Salgot

Festa de barri de Palaudalba
Dies: 6, 7 i 8 de juliol
Organitza: AV Palaudalba

Festa de barri de Ca l’Esteper

Festa de barri de Can Rovira
Vell i Sud
Dies: 20, 21 i 22 de juliol
Organitza: AV Can Rovira Vell
i Sud

Festa de barri de Can Xicota
Dies: 20, 21 i 22 de juliol
Organitza: AV Can Xicota

Festa de barri de La Sagrera
Dia: 21 de juliol
Organitza: Comissió de festes
del barri de la Sagrera

Dies: 13, 14 i 15 de juliol
Organitza: AV Ca l’Esteper

Festa de barri de Can Rovira Nou
Dies: 27, 28 i 29 de juliol
Organitza: AV Can Rovira Nou

Festa de barri de Can Roure
Dies: 28 i 29 de juliol i 4 i 5
d’agost
Organitza: AV Can Roure

Festa de barri de Pinedes
del Vallès
Dies: 3, 4 i 5 d’agost
Organitza: AV Pinedes del Vallès
Dies: 17, 18 i 19 d’agost
Organitza: AV Can Costa

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres
HORARI D’ESTIU
Del 23 de juny al 8 de setembre (ambdós inclosos)
Matins: Dimecres de 10 a 14 h.
Tardes: de Dilluns a Divendres de 16 a 20:30 h.
Del 6 d’agost fins el 31 d’agost (ambdós inclosos) la biblioteca romandrà tancada per vacances.

ACTIVITATS
A partir de setembre-octubre començarà un nou cicle d’activitats a la biblioteca: Taller Creatiu, Hora del Conte, Club de
Lectura, Taller d’escriptura i Activitats de 0 a 3 anys.

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.

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

JULIOL

Farmàcia Galceran: 1 de juliol
Farmàcia Trullols: 7 i 8 de juliol
Farmàcia Portabella: 14 i 15 de juliol
Farmàcia Valeta: 21 i 22 de juliol
Farmàcia Esplugas: 28 i 29 de juliol

AGOST

Farmàcia Galceran: 4 i 5 d’agost
Farmàcia Trullols: 11, 12 i 15 d’agost
Farmàcia Portabella: 18 i 19 d’agost
Farmàcia Valeta: 25 i 26 d’agost
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
c. d’Anselm Clavé, 72
• FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
• FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
• FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
• FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
• FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39

93 841 61 05
93 843 51 65
93 841 55 87
93 841 47 78

Nota
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.

93 843 91 21
93 843 93 01

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 setmana, 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 funcionament l’atenció continuada del CAP Cruïlla, fins a les 8 del matí del dia següent.

Crèdits

Festa de barri de Can Costa

Programacions: podeu consultar la programació de totes les festes de barri a l’agenda del web municipal
www.llicamunt.cat

Web, Facebook i Twitter

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

LLIÇÀ DE VALL

FESTES DE BARRI
Festa de barri de L’Aliança

HORARIS DE GUÀRDIES

Edició, redacció i fotografia:
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Facebook www.facebook.com/llicamunt
Twitter: www.twitter.com/llicamunt
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a
14 h, i les tardes de dilluns i dijous, de
16 a 19 h. Horari d’estiu: de dilluns a
divendres, de 8 a 15 h
Disseny, compaginació, correcció
ortogràfica, impressió i manipulació:
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Distribució: Dispublic
Tiratge: 7.000 exemplars
Paper: Millorat 60 - blancor 80 - ecològic
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Distribució
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.

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

