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Reunió de l'Ajuntament amb la Diputació
Lliçà d'Amunt va rebre la visita, el passat 1 7 de setembre, del Vicepresident tercer i President Delegat
de l 'Àrea de Territori i Sostenibi l itat de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, el qual es va reunir amb
l'Alcalde, Ignasi Simón, i el Primer Tinent d'Alcalde, Josep Santiago.

Després de signar el l l ibre d'honor de l 'Ajuntament, es va iniciar una
reunió on es van tractar temes d'importància per al municipi i que
necessiten finançament com el sanejament del nucl i del Raval d'en
Xicota, les rotondes de la BV1 432 amb la BV1 602 i de la BV1 602
amb el carrer de la Metal · lúrgia, i el circuit de motos.
Un cop acabada la reunió, Josep Llobet va visitar els locs citats. I ,
per acabar la visita a Ll içà d'Amunt, es va desplaçar al Parc Logístic
de Can Montcau per veure'n les obres d'urbanització i construcció.

PÀG. 3

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos 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.



2 >

Editorial

Una cop ha passat l ’ esti u , tot torna a la normal i tat per aquel l s que han pogu t gaud i r de vacances i que espe-

raran amb renovades esperances les de l ’ any vinen t. Per aquel l s convi l atans que no han pogu t gaud i r-ne i

que passen per moments d i fíci l s vol d ri a abocar la meva i l a nostra sol i dari tat.

E l nostre país, Cata l unya, no travessa el seu mi l l or moment i , a conseqüència d ’aquesta i ncertesa general , e l

nostre poble, com tan ts d ’a l tres, reben tots el s cops que el s d i feren ts governs au tonòmic, cen tra l i eu ropeu

estan donan t a l s mun icip i s . Per això, ara, només podem agafar fort e l volan t per saber-nos condu i r amb deci-

s ió ferma d ins el sender a l ’ hora de prendre deci s ions.

Aquesta espi ra l només la podem combatre defensan t e l poble , fen t una forta aposta pel s d rets socia l s de les

nostres persones. “Fer poble” és manten i r e l s servei s , e l s equ ipaments i l es i n fraestructu res que ten im amb

l ’ esforç que això requereix per part de tothom. També sign i fi ca con ti nuar reparti n t a l l ò que cada d ia més ens

costa obten i r per part de qu i ens deu el s servei s que estem oferi n t i que no ens correspondrien gesti onar.

“Fer poble” és saber defensar un repartimen t j ust de la ri quesa per fer fron t a la creixen t escletxa en tre ri cs i

pobres, apostan t per aquel l s que més ens necessi ten donan t- l os priori tat i fen t del seu fu tu r l a nostre màxima

preocupació. “Fer poble” és donar al poble el que no pot ser de n ingú més: e l d ret a decid i r l l i u remen t el seu

fu tu r per assegurar-se’n tot a l l ò que al tres neguen , com una educació de qual i tat, un joven t amb possib i l i tats

de fu tu r, un ciu tadà segur i una admin i stració impecable.

És per això que en tenc, i en tenem fermament, que el poble queda conformat per el s de dal t i e l s de baix, per-

què nosal tres si que ten im exemples propi s que ens caracteri tzen , com són l ’ esti rada del tractor, on les col l es

es demanen suport l es unes a les al tres per assol i r l ’ ob jecti u de portar l a màqu ina fi ns l a l ín i a . S ’uneixen i

sumen les seves forces. Hauria de ser aquesta la nostra fi ta?

Aprenguem de nosal tres mateixos. Només amb la un ió d ’esforços podrem bandejar e l s cops que estem

reben t.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Enquesta ciutadana

Aquest any, com ha gaudit de les vacances?

Enguany, mol tes famíl ies han hagut de canviar els
seus hàbi ts vacacionals degut a l 'actual si tuació de
crisi econòmica. En mol ts casos, s'han escurçat els
d ies de vacances i les d istàncies de destinació.
A l 'enquesta ciu tadana del mes d 'agost, ens hem
interessat per si la gent s'ha quedat a casa, ha optat
per instal · lar-se a la segona residència, ha fet algun
viatge o potser s'ha decid i t per una combinació de
totes aquestes opcions.
Les respostes a aquesta pregunta, que han contestat
30 persones, han quedat reflectides en aquest gràfic.
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www.llicamunt.cat: A través de la 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.
www.twitter.com/llicamunt: Feste seguidor/a del Twitter de l’Ajuntament i podràs seguir la informació municipal d’última hora.
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Reunió de l'Ajuntament i la Diputació per tractar diferents temes

Lliçà d'Amunt va rebre la visita, el passat 1 7 de setembre, del Vicepresident tercer i President Delegat de l 'Àrea de
Territori i Sostenibi l itat de la Diputació de Barcelona.

El Vicepresident tercer i
President Delegat de l 'À-
rea de Terri tori i Sosten i-
bl i tat de la Diputació de
Barcelona, l ' I l · l ustríssim
Senyor Josep Llobet Na-
varro, va visi tar Ll içà d 'A-
munt el passat 1 7 de
setembre.
Josep Llobet va ser rebut
per l 'Alcalde, I gnasi
Simón, i pel Primer Tinent
d 'Alcalde, Josep Santiago.
Després de signar el l l ibre
d 'honor de l 'Ajuntament,
es va in iciar una reun ió on
es van tractar temes d ' im-
portància per al mun icipi i
que necessi ten finança-
ment com el sanejament
del nucl i del Raval d 'en
Xicota, les rotondes de la
BV1 432 amb la BV1 602 i
de la BV1 602 amb el car-
rer de la Metal · lúrg ia, i el
ci rcu i t de motos.
L'Ajuntament va sol · l ici tar
a la Diputació un estud i
per a l 'execució d 'una ro-
tonda a la in tersecció de
la carretera BV1 432 amb
la carretera BV1 602, l 'en-
creuament de la carretera
nova de Granol lers amb el

centre urbà. Aquesta ro-
tonda ha de permetre una
mi l lor incorporació dels ve-
hicles a les dues carrete-
res, a més de mi l lorar
l 'ordenació del trànsi t.
L'estud i està gairebé aca-
bat i properament es pre-
sentarà el projecte final . La
Diputació s'ha compromès
a finançar-ne les obres.
Aquest projecte és una pri-
ori tat de l 'Àrea de Terri tori i
Sostenibi l i tat i , per tant, es
preveu que la l ici tació i l 'e-
xecució de les obres seran
força immeditates.
Per al tra banda, a la reu-
n ió també es va tractar el
tema d 'una al tra rotonda,
la de la carretera BV1 602
amb el carrer de la Me-
tal · lúrg ia. Aquesta rotonda
ha de faci l i tar l 'entrada de
veh icles pesants i particu-
lars des de la carretera al
pol ígon industrial Mol í d 'en
Fonol leda i a l ' inrevés. A
més, aquesta actuació
descongestionaria el tràn-
si t del centre urbà, ja que
els veh icles provinents del
barris, que baixen pel
camí de la Serra en d irec-

Signatura del ll ibre d'honor Rebuda de Josep Llobet per part de les autoritats locals

ció a Granol lers, podrien
passar pel pol ígon indus-
trial . La Diputació es va
comprometre a fer un es-
tud i de viabi l i tat d 'aquest
projecte per tal de saber--
ne els costos i poder defi-
n i r-ne l 'actuació.
També es va parlar del sa-
nejament del nucl i del Ra-
val d 'en Xicota, una
priori tat de l 'ACA i del
Consorci que necessi ta fi-
nançament per poder-se
executar.
El darrer tema tractat a la-
reun ió va ser la possibi l i tat

d 'ubicar el ci rcu i t de motos
on es real i tza la prova de
les 24 Hores en els ter-
renys de Can Dunyó, un
sòl agrícola d 'unes 30
hectàrees, que inclou la ri-
bera del riu Tenes i la ma-
sia que dóna l loc a l 'espai .
Es pretén que aquesta fin-
ca compagin i l 'activi tat
agrícola, la protecció del
medi natural , l 'activi tat de
l leure i el desenvolupament
puntual d 'algunes activi tats
rel levants pel municipi com
la prova de motos.
Un cop acabada la reun ió,

Josep Llobet va visi tar els
l locs ci tats.
Finalment, per acabar la
visi ta a Ll içà d 'Amunt, es
va desplaçar al Parc
Logístic de Can Montcau
per veure'n les obres d 'ur-
ban i tzació i construcció.
Josep Llobet va l loar la
implantació d 'empreses
grans en el nostre terri tori .
També va constatar la ne-
cessi tat d 'un bon en l laç de
la C-1 7 amb el parc logís-
tic, un en l laç que, en part,
entra d ins de l 'àmbi t d 'ac-
tuació de la Diputació.
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Lloguer de dos locals al Mercat Municipal de Ca l'Artigues

L'Ajuntament, a través de l'EMO, promou el l loguer de dos locals comercials al Mercat Municipal de Ca l'Artigues.

Locals comercials al Mercat Municipal de Ca l'Artigues

L'Ajun tamen t, a través de
l 'Empresa Mun icipa l d 'O-
bres (EMO), promou el
l l oguer de dos local s co-
mercia l s a l Mercat Mun i-
cipa l de Ca l 'Arti gues.
La mida del s l ocal s és de
26 metres quadrats un i
36 metres quadrats l 'a l-
tre . E l s preus mensual s
del l l oguer són de 335
euros el primer i 440 eu-
ros el segon .
Per més in formació, po-
deu con tactar amb l 'EMO,
a través del te l èfon 93
841 78 91 . Un dels dos locals de lloguer

Dades de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

L'OMiC ha atès, durant aquest estiu, . . . reclamacions corresponents a diferentes àmbits del consum.

L'Oficina Municipal d'Infor-
mació i Atenció al Consumi-
dor (OMIC) de Lliçà
d'Amunt, ubicada a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC)
de l'Ajuntament, ha atès,
durant aquest estiu, . . . re-
clamacions, . . .
L'OMIC, a banda de recla-
macions, també atén quei-
xes i consultes. En relació a
les queixes, s'han tramitat . . .
relatives a . . .
L'Oficina Municipal d'Infor-
mació a les persones con-

sumidores (OMIC) és un
servei que l 'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt ofereix gratuï-
tament i que informa i as-
sessora a la ciutadania per
defensar i exercir els seus
drets en temes de consum.
L'OMIC atén, en hores con-
certades, els di jous, de 9 h
a 1 3 h i de 1 6 h a 1 8 h. El
passat mes de març, el web
municipal també va incor-
porar el servei d'OMIC te-
lemàticament dins de la
secció Serveis del bloc in-

formatiu Seu electrònica
(https://l l icamunt.cat/seu-
electronica/serveis.htm); les
persones que visiten aquest
espai poden informar-se so-
bre les dades de contacte i
els horaris d'atenció de
l 'OMIC, sobre campanyes i
avisos relacionats amb l'àm-
bit del consum i també po-
den fer arribar les seves
consultes
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Banc d'Aliments de
Lliçà d'Amunt

L''Ajuntament valora la solidaritat i coopera-
ció entre diferents agents del poble.

L'Ajuntament va signar un
conveni amb la Parròquia, el
maig de l 'any passat, per
gestionar i tirar endavant el
projecte del Banc d'Aliments
de Lliçà d'Amunt.
A través d'aquest projecte,
es facil iten lots d'al iments
mensuals a les famíl ies que,
un cop valorades des de
Serveis Socials, es conside-
ren beneficiàries d'aquesta
ajuda.
Aquest mes d'agost, l 'Ajun-
tament va fer una nova
compra d'al iments del pres-
supost destinat a aquest
projecte per garantir l 'e-
xistència de productes bà-
sics d'al imentació.
A més d'aquestes compres
municipals, periòdicament
es reben productes del
Banc d'Aliments de la Creu

Roja de Barcelona.
L'Ajuntament dóna les grà-
cies a l 'equip de voluntaris i
voluntàries que cada setma-
na dediquen temps a gestio-
nar el l l iurament d'aquests
productes i a vetl lar pel bon
funcionament del projecte.
Les famíl ies també els agra-
eixen aquesta tasca.
L'administració local també
dóna les gràcies a l 'establ i-
ment Bon Àrea per la col· la-
boració en el l l iurament
puntual de productes que
també es destinen al Banc
d'Aliments.
Per altra banda, l 'establ i-
ment Bon Preu Esclat va
signar, el passat setembre,
un conveni amb Càritas
Parroquial per col· laborar
també amb el Banc d'Ali-
ments.
La Regidoria de Benestar i
Famíl ia de l 'Ajuntament
continua demanant la col· la-
boració de diferents establi-
ments per tal d'aconseguir el
màxim de recursos i poten-
ciar la sol idaritat i coopera-
ció entre diferents agents
del nostre municipi.

Moltes persones són cons-
cients que tenen una baixa
autoestima, però, en realitat,
no saben en què consisteix
l 'autoestima ni què podrien
fer per mil lorar-la.
L'autoestima és una neces-
sitat psicològica bàsica, ja
que les persones donem
resposta a tot al lò que ens
passa segons el que sentim
que som i aquesta percepció
condiciona les possibi l itats
que tenim d'aconseguir el
que desitgem en la vida. A
més, una bona autoestima

El Taller de millora de l'autoestima ini-
cia un nou curs

El PADI torna a organitzar el Taller de mil lora de l 'autoestima adreçat
a persones que desitgin treballar aquest aspecte.

és la mil lor prevenció contra
la depressió, l 'ansietat i
l 'estrès perquè permet actu-
ar de forma positiva.
El model amb el qual han
crescut les dones de les
darreres generacions les ha
instruit per ser dependents i
submisses i per posar sem-
pre per davant les necessi-
tats dels altres,
circumstàncies que han pro-
vocat un pobre desenvolu-
pamaent de l 'autoestima.
El PADI (Punt d'Assessora-
ment per a Dones sobre
Igualtat d'Oportunitats) de
l 'Ajuntament ha organitzat,
un cop més, el Tal ler de Mi-
l lora de l 'Autoestima, dirigit a
persones empadronades al
municipi que desitgin treba-
l lar els aspectes que mante-
nen baixa la seva
autoestima. Aquest treball
no resulta senzil l , ja que és
necesari identificar emoci-
ons i patrons de pensament
i de conducta perjudicials,
per poder-los desactivar i
crear una nova percepció
d'un mateix. Per això, és im-
prescindible que les perso-

nes que demanin la inscrip-
ció al tal ler estiguin dispo-
sades a dedicar el temps
que calgui als exercicis es-
crits que han de fer durant
la setmana i a fer canvis
substancials en la seva vi-
da.
El tal ler està dirigit per
Esher Menéndez, psicòloga
del PADI , i consta de 1 2
sessions, que tindran l loc
entre novembre de 201 2 i
febrer de 201 3, els di jous,
de 1 0.30 h a 1 2.30 h, al Ca-
sal de la Gent Gran. Les
inscripcions s'han de fer
trucant a Serveis Socials de
l 'Ajuntament (93 860 72 20)
i demanant directament per
Esther Menéndez. La data
límit és el 5 de novembre.

Teleassistència mòbil, atenció immediata i integral fora del domicili

- Atenció les 24 ho-
res del dia durant
tots els dies de l 'any
a qualsevol l loc.

- Atenció davant si-
tuacions d'emergèn-
cia i mobil ització de
recursos en cas de
necessitat.

- Resposta a les ne-
cessitats d'una for-
ma personalitzada.

Què és?

El servei de teleas-
sistència mòbil és una
modalitat de servei,
complementària a la te-
leassistència domici l iàri-
a, que ofereix a les
persones usuàries una
atenció immediata i inte-
gral fora del seu domici l i .
A través d'un dispositiu
similar a un telèfon mòbil
les persones usuàries
poden sol· l icitar ajuda
les 24 hores del dia i tots
els dies de l 'any tant si
estan a casa seva com
si es troben al carrer.
Aquest servei permet
mantenir el contacte
amb l'entorn habitual i

real itzar activitats fora del
domici l i amb seguretat i
tranquil · l i tat.

A qui va dirigit?

- Persones grans que volen
seguir sent autònomes i in-
dependents, amb la neces-
sitat de sentir-se segures.
- Persones usuàries del ser-
vei de teleassistència domi-
ci l iària que volen gaudir
d'aquestes prestacions fora
del seu domici l i .
- Persones que realitzen ac-
tivitats fora del seu domici l i ,
especialment si ho fan en
zones poc poblades o viuen
en zones rurals aïl lades.

Prestacions del dispositiu:

- Disposa d'un polsador d'e-
mergència.
- Combina la última tecnolo-
gia GPS i GSM que permet
el seguiment i la localització
en cas d'emergència.
- Realitza alertes automàti-
ques al centre d'atenció per
garantir la seguretat.
- Permet la comunciació a
través de SMS.
- Disposa d'un sensor de
caigudes.

Informació de Serveis So-
cials.
Per a més informació: 93
860 72 20

La teleassistència mòbil complementa el servei de teleassistència estàndard per garantir la seguretat tant a dins
com a fora de casa.
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Exposició 100 anys d'en Massagran a la Biblioteca
La Bibl ioteca Ca l'Oliveres acoll irà, del 3 al 31 d'octubre, l 'exposició 100 anys d'en Massagran, produïda per la Subdi-
recció General de Bibl ioteques de la General itat de Catalunya.

Hora del conte en
anglès a la Biblioteca

L'Escola d'Anglès oferirà una Hora del conte
en anglès a la Bibl ioteca Ca l'Oliveres.

La Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres i
l 'Escola d'Anglès del muni-
cipi han establert una
col · laboració per tal que, de
forma periòdica, una sessió
cada trimestre, es pugui
real i tzar un Hora del conte
en anglès a l 'espai infanti l
de la Bibl ioteca.
L'activitat s'adreça a infants
a partir de 4 anys i no ne-
cessàriament amb coneixe-
ments de l 'id ioma, ja que les
sessions seran de curta du-

rada i amb un vocabulari
molt bàsic.
En la primera sessió, el d i-
vendres 1 9 d'octubre, s'ex-
pl icarà el conte Monty
Puzzle on un mico ha per-
dut la mare i una papal lona
l 'ajudarà a trobar-la; el mico
l i dóna pistes però la papa-
l lona sempre s'equivoca
d'animal .
En acabar el conte, els in-
fants podran gaudir d'una
activitat de manual i tats.

Lliçà d'Amunt commemora el Dia de
la Biblioteca

Lliçà d'Amunt commemorarà el Dia de la Bibl ioteca amb un tal ler i
amb el logo de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres en els autobusos urbans.

L'abril del 201 0 va fer cent
anys que Josep Maria Folch i
Torres va crear el personatge
d'en Massagran. Tot va co-
mençar amb el primer fulletó
de les "Aventures extraor-
diàries d'en Massagran", que
es va publicar per encàrrec,
el 7 de maig del 1 91 0, a la
popular revista En Patufet.
Per commemorar aquesta

efemèride, la Biblioteca Ca
l'Oliveres acoll irà, del 3 als
31 d'octubre, l 'exposició 100
anys d'en Massagran, pro-
duïda per la Subdirecció Ge-
neral de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.
L'exposició pren com a punt
de partida la primera publi-
cació, al 1 91 0, de les Aven
tures extraordinàries d'en
Massagran i la seva continu-
ació, Noves aventures d'en
Massagran, escrites per Jo-
sep Maria Folch i Torres i
i l · lustrades per Junceda. Es
dóna una aproximació a l'au-
tor i a la seva obra, al gènere
d'aventures festives i a la li-
teratura infantil i juvenil cata-
lana del moment.
Juntament amb l'exposició,
la Biblioteca ha organitzat
una activitat relacionada,
adreçada als alumnes de 1 r
d'ESO dels instituts del mu-
nicipi, i dos tallers per apren-
dre a dissenyar i dibuixar
personatges de còmic, un de

El Dia de la Bibl ioteca es
ve celebrant des del
1 997, any en què va sor-
g i r com a in iciativa de
l 'Associació Espanyola
d 'Amics del Ll ibre I n fanti l i
J uven i l . E l M in isteri de
Cu l tu ra, a través de la Di-
recció General del Ll ibre,
Arxius i B ibl ioteques, pa-
trocina la celebració d 'a-
quest d ia en el qual es
pretén d i fondre l 'existèn-
cia d 'un servei públ ic de
proximi tat que contribueix
de manera eficaç a faci l i-
tar l 'accés al coneixement
a tots els ciu tadans.
Per celebrar el Dia de la
Bibl ioteca a Ll içà d 'A-
munt, els au tobusos ur-
bans l l u i ran durant aquest
d ia una bandera amb el
logotip de la Bibl ioteca Ca
l 'Ol iveres. E l mateix d ia a
les 1 7. 30 h es portarà a
terme un tal ler creatiu ,
adreçat a in fants a parti r
de 4 anys. Imatge del Dia de la Biblioteca

superherois i l 'altre de man-
ga, adreçats a joves a partir
de 1 2 anys.
En els dos tallers s'explicarà
el dibuix de figura, les eines
gràfiques per aprendre a di-
buixar la figura humana i
l 'estudi de les proporcions, el
moviment, les expressions
facials i el vestuari, a més
d'aprendre a realitzar il· lus-
tracions de personatges.
Els tallers aniran a càrrec de
Fèlix Herrero.

Hora del Conte en anglès

Portada de les Aventures extraordinaries d'en Massagran

Massagran
- Tal l er de creació de
personages de còmic
(Superheroi s) :
Dimarts 1 6 d 'octubre,
de 1 7 h a 1 9 h
- Tal l er de creació de
personatges de còmic
(Manga):
Dimarts 23 d 'octubre,
de 1 7 h a 1 9 h
Places l im i tades.
I nscripció prèvia a la
B ib l i oteca.
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Sis de Sis Racing guanya les 24 Hores de la Vall del Tenes

La 33a edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes - Gran Premi Circuit de
Catalunya ha batut el rècord de voltes i de quilòmetres.

L'equip Sis de Sis Racing,
format per Santi Bertran,
Òscar González i Jordi
Rodés, va guanyar la 33a
edició de les 24 Hores Inter-
nacionals de Resistència en
Ciclomotor de la Vall del Te-
nes-Gran Premi Circuit de
Catalunya, que van tenir l loc
del 31 d'agost al 2 de se-
tembre al circuit habitual del
Pinar de la Riera. L'equip
Circuit MX Yasuni va classi-
ficar-se en segona posició,
a només 42 segons de di-
ferència del vencedor. La
tercera posició va ser per
l 'equip Taller Pelayo. L'equip

del pi lot de motoGP Aleix
Espargaró, GCR41 , va aca-
bar en quarta posició.
En la categoria d'aigua, l'e-
quip guanyador va ser Xicu-
biks Team i en la categoria
PromoCup 2T, Motors-1 An-
dratx. la categoria Vall del
Tenes, l'equip guanyador va
ser Taller Pelayo, tercer clas-
sificat en la categoria general.
Aquest edició de les 24H ha
batut el rècord de voltes,
amb 497, i de quilòmetres,
amb 854,32. A més, només
tres equips van abandonar
sense acabar la competició.
La prova va comptar amb

Moment de la sortida

Moment de l'arribada

Aleix Espargaró, pilot de la cursa

El seu germà, Pol Espargaró, espectador entusiasta.

Aquest any, les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotor de
la Vall del Tenes van comptar
amb la participació d'un pilot
de renom, Aleix Espargaró, al
qual tothom volia veure. El
diumenge, però, l 'expectació
per l'Aleix va quedar una mi-
ca en segon terme quan va
aparèixer en el circuit el seu
germà, el pilot Pol Espargaró,
al qual les competicions li
van permetre de venir a veu-
re aquest espectacle del mo-
tor i felicitar el seu germà,
que també va rebre una efu-
siva felicitació per part de la
seva mare. L'equip d'Aleix
Epargaró, però, es va haver
de conformar amb una quar-
ta posició.

equips de França, Holanda i
I tàl ia i amb pilots de renom
del motocròs i l 'enduro com
Javier García Vico, Aleix
Espargaró, Rubén Luengo,
Òscar González, Marc So-
lam, Santi Roig, Joan Ardid
o Pere Jofre Pérez.
Per altra banda, la zona del
Pinar de la Riera es va om-
plir d'activitats paral· leles a
la cursa: concerts, especta-
cle infanti l , tirol ina, vols en
helicòpter, una paella popu-
lar, castel l de focs, exhibici-
ons, parades artesanals,
segways, quads i concursos,
entre altres.

Moment de la cursa

Els guanyadors en el podi, acompanyats de l'Alcalde, Ignasi Simón

Els germans Espargaró al final de la cursa

Autoritats i organitzadors abans de l'inici de la cursa

Moment de la cursa
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La Juguesca: Pregó de Festa Major

Espectacle infantil

Exposició del Casal de la Gent Gran

Exposició del Casal de la Gent Gran

Embarraca't

Sopar de les Àvies

Festa Major de Lliçà d'Amunt

La Festa Major d'aquest any ha estat més austera, però amb actes de qualitat, prop d'un centenar, que han aportat
diversió a petits i grans durant els cinc dies que ha durat la festa.

Enguany, tots els actes
s'han concentrat entre el
d ivendres 7 i el d imarts 1 1
de setembre. Per tant, no
hem gaud i t de les anome-
nades Jornades d 'escal-
fament, però alguns dels
actes que se celebraven
aquests d ies previs s'han
fet el d ies de Festa Major.
De tota manera, del d i-
l l uns 3 fins al d i jous 6 de
setembre, La Juguesca va
començar amb les prime-
res proves (el d i l l uns 3 de
setembre va haver-h i el
Pregó de Festa Major a
càrrec de la col la guanya-
dora de l 'any passat, Can
T' implora) i cada tarda es
va projectar una pel · l ícu la
de cinema infanti l .
Per anar escal fan t mo-
tors, el cap de setmana
del 31 d 'agost, 1 i 2 de
setembre, el Pinar de la
Riera es va converti r en
un ci rcu i t de carreres per
acol l i r l a 33a ed ició de les
24 Hores I n ternacionals
de Resistència en Ciclo-
motors de la Val l del Te-
nes-Gran Premi Ci rcu i t de
Catalunya.
La Festa Major es va en-
cetar oficia lment amb el
trad icional Sopar de les
Àvies, que es va celebrar
el d ivendres 7 de setem-
bre en una plaça de Cata-
lunya engalanada per a
l 'ocasió; van participar-h i
més de 70 àvies i prop de
600 comensals, i va ten i r
el d ibu ixant Francisco
I báñez com a convidat
d 'honor. E l mateix d iven-
dres 7 de setembre, a la
tarda, es va inaugurar
l 'exposició "Art al Casal " ,
de trebal l s real i tzats als
tal l ers del Casal de la
Gent Gran , i va haver-h i
l 'obertura de l 'Embarra-
ca't, l 'espai del Pinar de la
Riera que vol esdeven i r el
centre neuràlg ic de la
Festa Major, un punt de
trobada, d 'esbarjo i de
bon ambient on poder
men jar, prendre una copa
i gaud i r de concerts i ac-
tuacions organ i tzats per
les enti tats de l 'espai . La
primera n i t, per exemple,
va ten i r-h i l l oc la festa
Va parir Tour 201 2 de
Ràd io Flaixbac.
El d issabte 8 de setem-
bre, al matí va haver-h i
una activi tat in fanti l i una
prova de La Juguesca; a Sopar de les Àvies

Embarraca't: Festa Flaixbac
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Festa Major de Lliçà d'Amunt

La colla dels Concos va ser la guanyadora de la Juguesca. En segon lloc es van classificar els Skando. Els diferents
grups van haver de passar diferents proves al l larg del dies de Festa Major.

l a tarda, una al tra prova
de La Juguesca i d i ferents
exh ibicions a l 'Embarra-
ca't, i a la n i t, una al tra
prova de La Juguesca,
bal l de Festa Major i d i-
ferents concerts a l 'Em-
barraca't.
E l d i umenge 9 de setem-
bre, e l s nostres gegan ts i
gegan ters van sorti r a l
carrer acompanyats per
col l es convidades d 'a l tres
poblacions i van fer una
cercavi l a con jun ta, que
va acabar amb una bal l a-
da. Per aquest d ia , l a
Comissió de Festes va
organ i tzar el V Form i-
gueig , una g imcana fami-
l i ar mol t d i verti da. I ,
du ran t tot e l d i umenge,
va haver-h i més proves
de La Juguesca i més
música a l 'Embarraca' t.
També vam ten i r teatre
amb l 'obra "Clochard " d i-
ri g i da per Paco M i r i
i n terpretada per la com-
panyia Grappa Teatre.
E l d i l l uns 1 0 de setem-
bre, festi u l ocal , e l matí
va estar ded icat a la gen t
g ran del poble amb la
Festa d 'Homenatge a la
Vel l esa i a l vespre-n i t es
va fer el Concert i e l Bal l
de Festa Major amb l 'or-
questra La Chatta. E l
vespre d 'aquest d ia
també vam ten i r l a Cer-
cavi l a de La Juguesca i ,
com a novetat, segu ida-
men t, l a nova en ti tat D ia-
b les de Ll i çà va fer un
correfoc, que va ompl i r
e l s carrers de foc, trons i
dansa. I , a l 'Embarracat
van con ti nuar el s con 
certs.
El d imarts 1 1 de setem-
bre, coinci d i n t amb la Di-
ada Nacional de
Cata l unya, va haver-h i
e l s actes trad icional s d 'a-
questa d iada. Per aquest
d ia també es va progra-
mar la Baixada de Carre-
tons, l a Bal l ada de
Gi tanes i més proves de
La Juguesca, amb la mí-
ti ca prova de l 'Esti rada
del tractor. Aquesta prova
va donar pas, per fi na l i t-
zar l a Festa Major 201 2 ,
a l vered icte de la col l a
guanyadora de La Ju-
guesca d 'enguany. La co-
l l a guanyadora van ser
el s Concos; en segon l l oc
es van classi fi car e l s
Skando.

Sopar de les `Àvies: Francisco Ibañez, convidat d'honor

Sopar de les Àvies: patrocinadors

Sopar de les Àvies: Comissió del Sopar de les Àvies

Cercavila de Gegants

Festa d'Homenatge a la Vellesa

Festa d'Homenatge a la Vellesa: Comissió de la festa

Festa d'Homenatge a la Vellesa: espectacle

Ballada de Gegants
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Festa Major de Lliçà d'Amunt

FLa Juguesca: Cercavila de carrosses

La Juguesca: Cercavila de carrosses

La Juguesca: Cercavila de carrosses

Atraccions

Concert de Festa Major

Ball de Festa Major

MANIFEST
11 DE SETEMBRE 201 2

-LLIÇÀ D’AMUNT-

Alcalde, Regidores, regi-
dors, senyores i senyors,
Catalunya celebra avui,
una vegada més i dins
d’aquest normalitzat
període de renovada de-
mocràcia, el nostre 11 de
setembre. I diem nostre,
perquè volem fer-ho en
defensa, no de grans àre-
es del pensament que, de
vegades, ens vénen reco-
manades per les estructu-
res alienes superiors, sinó
del dia a dia que ens
afecta a nosaltres, a la
gent de Lliçà d’Amunt, a
tots els que formen part
d’aquesta multitud si lenci-
osa de gent normal i cor-
rent.
Si alguna característica i
causa comuna té aquesta
Diada es que és una de
les més dures. Dura per la
situació en la que es tro-
ben moltes famíl ies del
nostre país, Catalunya, i
en particular també del
nostre poble, Ll içà
d’Amunt; dura per les de-
cisions a contracor que
hem de prendre uns i al-
tres empesos per les cir-
cumstàncies, i dura per les
imposicions que vénen
donades als municipis.
És evident que no tenim la
vareta que ens tregui
d’aquesta situació però els
que aquí som presents i a
qui representem, la sobi-
rania del nostre poble,
hem d’evitar defal l ir i dei-
xar-nos endur pel desà-
nim, com tampoc per un

Continua a la pàgina següent
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Festa Major de Lliçà d'Amunt

La Juguesca: Cercavila de carrosses

La Juguesca: Cercavila de carrosses

Correfoc

Acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya

Acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya

La Juguesca: L'estirada del tractor

fals optimisme de què tot,
demà, anirà mil lor.
La història del nostre po-
ble ens demostra com el
caràcter català ha fet front
sempre a les dificultats,
redreçant-nos quan ha
calgut, avançant de ma-
nera constant en la nostra
voluntat d’autogovern i de
voler ser.
Intuïm que encara ens
queda camí per recórrer
dins la penosa situació
que estem vivint a Cata-
lunya. Intuïm que proba-
blement res serà igual, ni
viurem com fins fa poc ho
feiem, però també intuïm
que ha arribat el moment
en que només amb unitat
ens en sortirem. Som no-
saltres, la corporació al
davant i el poble al darre-
ra, els que podem donar
sortides més properes a la
nostra gent, a la gent del
poble. Som nosaltres els
que hem d’aportar idees
per mirar d’evolucionar i
nosaltres els que ens hem
de posar d’acord per prio-
ritzar projectes i demanar,
al là on calgui, la cobertura
de les nostres necessitats
com a territori físic i geo-
grafia social i humana.
És per això que volem fer
una crida, però no una
crida general ista, sinó una
crida particular, una crida
de poble l l içanenc, una
crida d’unitat i conjunta,
una crida per revertir
aquesta situació de la què
no ens podem desenten-
dre i ens cal col· laborar
per a sortir endavant.

- Visca Lliçà d’Amunt
- Visca Catalunya
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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 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 resumirles o
extractarles 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.

La passada Diada de l ’ 1 1 de
setembre, Ll i çà d 'Amun t va
viu re, possib l emen t, l 'ep i sod i
més lamen table en tota
aquesta etapa democràti ca.
E l s tres parti ts a l 'oposició:
CiU , ICV-EUA i ERC comun i-
quen , amb àn im de fu tu r tri-
parti t i amb una sola veu
can tan t, l a deci s ió de no as-
s i sti r a l 'acte solemne de
l ’ ofrena fl ora l i de l s respectes
insti tucional s que les en ti tats
del poble real i tzen davan t
del s símbol s nacional s que
ten im al poble. Aquel l a deci-
s ió, sota el nostre pun t de
vi sta , va ser l amen table ,
erròn ia i , sobretot, i rrespectu-
osa. L’oportun i sme per des-
marcar-se de la celebració de
la Diada del poble va ser més
que eviden t.
Evi tarem atiar e l foc, però no
podem entendre com, des de
la formació d ’ I CV-EU iA, con-
trad ien t e l que és dogma d ins
les seves fi l es i sota la feble
excusa de la manca de con-
sens del document i nsti tucio-
nal presen tat es van afeg i r a l
cor del s despropòsi ts .
I pe l que correspon a ERC i
CiU també vold ríem recordar,
a l s seus actual s d i ri gen ts,
que mai e l PSC, com a for-
mació responsable, va deixar
i ha deixat de parti ci par en
el s actes de la Diada per mol t
que el man i fest no fos del
nostre gust. Man i fests que
quan manaven el l s mai , però
mai , van ser consensuats, i
que per respecte insti tucional
sempre varem acatar. Real-
men t ens dol aquesta curta
memòria de la real i tat h i stòri-
ca mun icipa l . Esperem, en tot
cas, que el que ha succeït
aquest any sigu i un fet pun tu-
a l , excepcional i que no es
torn i a repeti r més. Tots es-
tem obl i gats a posar una mica
més de la nostra part. E l PSC
va ser i con ti nuarà sen t e l
primer.
En tot cas, l a D iada de l ’ 1 1 de
setembre, més en l l à d ’aquest
fet, com cada any, va ser tot
un èxi t de parti ci pació cívi ca.

Senyors de l’oposició (ERC, CiU i ICV-
EUiA), sobretot s’ha de ser demòcra-
tes si es vol viure en pau i en llibertat.
Si es vol viure en un poble lliure, el pri-
mer que s’ha de fer és respectar els
altres independentment de la ideolo-
gia. S’han de respectar les institucions.
Si vostès volen la independència de
Catalunya, el Partit Popular ho respec-
ta, però no ho comparteix. El primer
que s’ha de fer és respectar els altres
perquè així ens vam comprometre tots
els espanyols quan vam votar la
Constitució. No caiguem en els errors
del passat de voler conquerir per la
força el que no es va aconseguir a les
urnes.
Senyors de l’oposició, és tan català qui
porta els cognoms de pares andalu-
sos, gallecs, aragonesos, extremenys,
valencians, bascos... i viu i treballa a
Catalunya com qui ha nascut a Cata-
lunya.
Senyors de l’oposició, no es pot dividir
ell poble de Lliçà d’Amunt el dia més
important de Catalunya (l’11 de Se-
tembre) i no voler assistir a l’acte insti-
tucional més important de Catalunya
amb l’excusa de no estar d’acord amb
el manifest que li va presentar el Go-
vern municipal. El PP ha assistit a tots
els actes de l’11 de Setembre no es-
tant d’acord amb la majoria dels
redactats i ho ha fet per respecte als
ciutadans.
Senyors de l’oposició, si vostès creuen
que el poble de Lliçà d’Amunt vol la in-
dependència, estiguin tranquils que el
poble és sobirà. Els recordo que en les
darreres eleccions generals (encara no
fa l’any), el PP va ser el partit més vo-
tat a Lliçà d’Amunt. Per a mostra, un
botó.
Senyors de l’oposició, no es poden
polititzar els actes de la festa major
col·locant la bandera inconstitucional
en diferents actes públics, inclús en al-
gun equipament municipal. Què dirien
vostès si a alguna persona se li ocor-
regués durant els actes de la festa
major o en qualsevol acte institucional
col·locar la bandera espanyola no
constitucional? Això seria un acte de
provocació.
Senyors de l’oposició, no es pot poli-
titzar l’esport com van fer durant la ce-
lebració de les 24 Hores de
Motociclisme, celebrat a l’agost, col·lo-
cant les banderes inconstitucionals al
centre del Circuit mentre l’equip de
Govern municipal, de qui forma part el
Partit Popular, negocia amb la Diputa-
ció i la Generalitat de Catalunya la no-
va ubicació i el finançament
Des del PP de Lliçà d’Amunt els de-
manem que respectin les institucions.
Tinguin paciència amb nosaltres.
L’hem tinguda durant molts anys quan
estàvem a l’oposició i al nostre enten-
dre vostès continuaran molts anys a
l’oposició si segueixen amb aquesta
manera de fer política.

L’ajuntament és un agent econòmic
molt important al nostre municipi,
donant l’oportunitat d’accedir a con-
tractes de serveis municipals, que
posa a concurs públic.
Tot i això, les oportunitats de trobar
feina, que genera l’ajuntament, no
són conegudes pels ciutadans i ciu-
tadanes que hi puguin estar interes-
sats, ja que, si bé és norma la
publicació de les ofertes i concursos
al Diari Oficial de la Província, tots
sabem que aquesta no és una lectu-
ra habitual de la majoria de gent.
Donada la greu situació de crisi, és
necessari que l’ajuntament s’impliqui
en la millora de la situació econòmi-
ca de la gent, prenent totes les me-
sures que tingui al seu abast per tal
de poder facil itar-ho.
Per això, el nostre grup va proposar
al Ple Municipal del passat juliol, que
totes les convocatòries de llocs de
treball que es puguin generar pel
propi ajuntament i qualsevol concurs
públic d’adjudicació de serveis, a
partir d’ara, fossin donades a conèi-
xer per tots els mitjans municipals
disponibles.
Cal tenir en compte que l’ajuntament
disposa de mitjans de comunicació,
com el web, xarxes socials, avisos
sms, o la revista municipal i que,
aquests mitjans, rarament fan re-
ferència a aquestes oportunitats de
feina.
La resposta ens la va donar l’alcalde
Nacho Simón, que va mostrar la se-
va estranyesa, ja que (segons ell)
això ja es fa de forma habitual en to-
tes les ofertes. És així com va justifi-
car votar en contra i, per tant, va ser
rebutjada amb els vots de PSC-PP.
Tot i això, quina és la nostra sor-
presa quan per la concessió de la
explotació del bar de centre cívic de
Ca l’Artigues, a la primera oportuni-
tat que tenen per aplicar-ho, no ho
fan!
El 1 5 de setembre s’acabava el ter-
mini per presentar propostes per
aquesta concessió i no es va publici-
tar a cap mitjà municipal. L’informa’t,
que ara teniu a les mans, és el mitjà
més seguit per tothom, no es deia ni
una sola paraula sobre el tema.
Però, a més ni pel Facebook, ni per
sms, l’ajuntament no va dir res. Ni
tant sols pengen cartells als llocs
més concorreguts pels ciutadans.
Hi ha iniciatives pràctiques, que po-
den millorar el servei que s’ofereix al
ciutadà, que no costen diners i són
senzil les d’implementar.
Només cal dedicar una mica de
temps a pensar-hi, i una mica d’ima-
ginació.
A quants ll içanencs i l l içanenques els
hi podria haver interessat aquesta
possibil itat de feina i no s’han assa-
bentat? Nosaltres creiem que bas-
tants.

Volem aprofitar aquest espai per explicar-
vos perquè CIU no va assistir a l’acte insti-
tucional proposat per l’ajuntament en la
celebració de la Diada Nacional de Cata-
lunya.
Si fem un breu repàs a la història de Cata-
lunya (per tots aquells que la tinguin una
mica oblidada), el dia 11 de setembre de
1714 Barcelona cau en poder del rei
borbó Felip V. Això significa l’abolició de les
institucions catalanes, com el Consell de
Cent i la Generalitat, amb la qual cosa es
va posar fi a l’autogovern de Catalunya.
Amb la Diada, els catalans no celebrem
una derrota, sinó que tornem a expressar
el desig de què un dia tindrem un horitzó
més esperançador pel nostre país, al ma-
teix temps que reivindiquem una vegada
més la nostra identitat i el nostre sentiment
tan castigat en els darrers temps.
És per això, que quan l’equip de govern
municipal, PSC i PP, ens envia el manifest
que vol llegir en l’acte institucional, tard i
sense admetre cap suggeriment per part
de la resta de grups, i en el que omet to-
talment el sentiment del nostre poble, la
defensa de la nostra cultura, de la nostra
llengua i presenta un text que serviria tant
pel pregó de la festa major com per a la
inauguració d’un carrer, diem que no, que
no hi estem d’acord. Sembla que se n’en-
fotin!
No podem acceptar que, en to irònic, es
faci una crida a la unitat conjunta, quan ells
són els primers que no compten amb els
grups de l’oposició, ja que habitualment
ens hem d’assabentar pels mitjans de co-
municació de les accions que prenen.
Ens trobem en uns moments on molta
gent manifesta la necessitat del reconei-
xement de nació catalana, amb la seva
història, la seva cultura i la seva llengua.
És un fet, i això no es potmenystenir! Però
el nostre govern local ha mirat cap a un
altre costat. S’ha ficat dins una bombolla
com si Lliçà d’Amunt no formés part
d’aquest sentiment català.
En un dia com aquest, no podíem accep-
tar un manifest estèril, sense convicció, en
el que tant sols es parli de resignació i de
prendre decisions a contracor, i ignori el
sentit real i profund que té per tots nosal-
tres l’11 de setembre.
Senyors de l’equip de govern: governen
un poble que està a Catalunya. Per tant,
respectin la seva història, la seva forma de
ser i, sobretot, el seu sentiment. La plurali-
tat, tal i com l’entenen, no està admesa
aquest dia.
Volem un equip de govern que actuï amb
valentia i responsabilitat, que governi per
tots els lliçanencs i les lliçanenques, i que
reconegui el moment actual, no disfres-
sant-lo només com un problema econò-
mic quan hi ha sentiments socials i
nacionals que bateguen moltmés fort.
Lamentem sincerament no haver pogut
participar aquest any en la celebració
institucional de la Diada a Lliçà
d’Amunt, però tenim l’esperança de
què el proper any les coses aniran
d’una altra manera.

EUiA decimos claramente que exis-
te otra salida a la crisis, ¡hay otra al-
ternativa!, ya lo venimos diciendo
desde hace tiempo.
Decimos que se puede redistribuir
la riqueza para acabar con el paro y
salir de la crisis, en beneficio de la
mayoría del pueblo. Ampliar la de-
mocracia aumentando la capacidad
de decisión y la participación popu-
lar. Defender a los más necesita-
dos, los parados, los trabajares, las
capas sociales más débiles, contra
los dictados e imposiciones de Bru-
selas, el (BCE) Banco Central Eu-
ropeu, el (FMI) Frente Monetario
Internacional, etc. etc.
Necesitamos un nuevo impuesto de
sociedades que haga que bancos,
monopolios, multinacionales y
grandes empresas tributen al me-
nos un 35% de sus beneficios, y no
el 1 0% como ocurre ahora gracias a
la infinidad de exenciones fiscales
de la que disfrutan. Hace falta una
reforma fiscal progresiva donde pa-
guen más impuestos los que más
tienen. La sola aplicación de estas
dos medidas, no solo acabaría ins-
tantáneamente con el déficit públi-
co, sino que daría dinero más que
suficiente para lanzar un ambicioso
plan de creación de empleo y am-
pliar, en lugar de recortar, el gasto
público social. ¿Cómo se puede
salir de la crisis con casi 1 7 millones
de españoles cobrando por debajo
de los 1 .000 € mensuales?
Y sin embargo hay una minoría
entre consejeros, ejecutivos, gesto-
res y altos cargos de la administra-
ción que se adjudican sueldos
anuales de 2, 5 ó 1 0 millones de €.
Nuestra mayor fuerza es la ¡unidad!
ya que somos el 90% una mayoría
inmensa frente a una minoría ínfima
que se está enriqueciendo de forma
mezquina a costa de empobrecer-
nos a los demás.
El gobierno del PP se està convir-
tindo en un gobierno ilegítimo, por-
que está gobernando contra la
mayoría del pueblo, imponiendo
como si fuese un verdadero golpe
de estado económico, las medidas
de organismos como el FMI o el
BCE, que no han estado elegidos
democráticamente.
Por eso necesitamos unirnos en un
frente suficientemente amplio de
unidad social, que golpee en el
centro de los planes de aquellos
que nos están llevando a la deses-
peración y al caos más absoluto y ni
tan siquiera se avergüenzan de ello.
Solo hay que tener en cuenta lo que
ha hecho el Sr. Hollande en Francia
en 2 meses de gobierno, (hechos y
no palabras), el gobierno del PP
debería aprender, en vez de estar
engañando cínicamente al pueblo
todos los días desde que gobierna.
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Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Els escrits de les entitats i els lectors 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. Han de tenir una extensió màxima de 1011 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 resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No
es publicaran els escrits 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.

Déu n'hi do amb el Formigueig
Aquest diumenge de Festa
Major, la Comissió de Fes-
tes de Ll içà d'Amunt ha tor-
nat a ompl ir el Pinar de la
Riera de gent amb ganes
de passar-ho bé.
Hem d'agrair per cinquè any
consecutiu que tot l 'esforç
dedicat a organitzar el For-
migueig s'ha vist recom-
pensat en veure la quantitat
de gent i l 'acti tud de tothom.
Les ganes de diversió de
tots els participants ens ha
fet creure de nou en el què
fem i ens provoca a conti-
nuar per aquest camí. Qui
ens havia de dir que ajun-
taríem més de 400 perso-
nes en un acte humil i
econòmic com aquest.
La Comissió de Festes no
pretenem fer grans esdeve-
niments sinó que busquem
que les famíl ies i els amics
passin una bona estona.

Sense pretensions, només
participant en la Gimkana
que preparem amb tanta
i l · lusió. Volem fel icitar els
vencedors però volem des-
tacar una altra vegada que
varem guanyar tots els par-
ticipants al Formigueig.
Ja sabeu que La Comissió
de Festes som una entitat
apolítica oberta a tothom i
estem molt orgul losos de
veure gent enganxada al
Formigueig de Festa Major.
Teniu el correu
comissiol l icamunt@gmail .com
i el blog
www. lacomissio.blogspot.com
a disposició per a fer-nos
arribar els vostres comen-
taris bons i dolents i aju-
dar-nos a mil lorar.
Visca la Festa major i Visca
el Formigueig! ! !

La Comissió de Festes

XXXII Marxa Passeig de la Vall del Tenes

Aquesta serà la MARXA
PASSEIG XXXII I . De fa vint-
i- dues edicions que la fem
per les cingleres del Bertí.
És la capçalera de la nostra
vall . És un paisatge divers
fet escultura per l 'acció del
vent, de l 'aigua, del fred, de
la calor i també del foc. In-
sistim.
És l loc de camins que sig-
nen la necessitat de recor-
regut per a una activitat
humana de la que en tenim
testimonis que cal conser-
var. La nostra visió general
d'un paisatge, sovint, veu
molt de passada que les
vistes aèries sobre Sant Mi-
quel del Fai i la seva be-

l lesa, per exemple, són en
un territori que fou habitat en
condicions a les hores nor-
mals i actualment impensa-
bles.
Així doncs, malgrat ser sen-
sibles a un entorn ric en co-
lors pels materials calcaris i
ferruginosos i per la diversi-
tat forestal que es vesteix de
festa per la primavera i la
tardor, cal parar atenció a
les senyals que resten de
l 'esforç d'un dia a dia, no
massa llunyà per poder-hi
sobreviure.
Una de les activitats a bora
el riu és la dels molins.
Aprofitament de l 'energia de
l 'entorn natural per disse-
nyar maquinària úti l pels
processos de transformació
dels productes de camp:
enginyeria civi l . Són patri-
moni. Són part de les nos-
tres arrels.

UEC Vall del Tenes

Reglament de la marxa

1 .- La sortida serà de 8 a 9 del matí de la
Plaça de l'Església de Riel ls del Fai.
2.- La inscripció es farà individualment
abans de sortir i costarà 7 euros per als
socis de la UEC i menors de 1 6 anys, i 1 0
euros per a la resta de participants. A la
sortida s'entregarà la fitxa del recorregut.
3.- La marxa serà matinal i l 'esmorzar, una
beguda i cafè, aniran a càrrec de l'organit-
zació.
4.- El camí estarà degudament senyalitzat
amb cintes.
5.- La caminada serà d'unes 4 hores, amb
un recorregut de 1 4 quilòmetres aproxi-
mats i un desnivel l de 500 m.
6.- Caldrà l l iurar el ful l d'inscripció a l 'arrri-
bada amb tots els controls marcats.
7.- El control d'arribada es tancarà a les
1 4.30 h.
8.- L'organització no es fa responsable de
possibles accidents.
9.- Per a més informació, els dimarts i els
di jous de 8 a 1 0 del vespre, a la UEC de la
Vall del Tenes (c. de Barcelona, 25 de Lliçà
d'Amunt), o a uecvalltenes@gmail .com:



Bústia del lector Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Esplugas: 6, 7 i 1 2 d 'octubre
Galceran: 1 3 i 1 4 d 'octubre
Trul lols: 20 i 21 d 'octubre
Portabella: 27 i 28 d 'octubre
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i
festius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:

Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de guàrdia i per a
urgències, cal trucar a la Policia Local: 93
860 70 80

Bon Preu Esclat signa un conveni amb
Càritas per col·laborar en el Banc d'Ali-
ments de Lliçà d'Amunt

El passat mes de setembre
l'establiment Bon Preu Esclat
situat al nostre municipi ha sig-
nat un conveni amb Càritas
Parroquial per col·laborar amb el
Banc d'Aliments de Lliçà d'A-
munt.
L'empresa mostra d'aquesta
manera, la seva sensibilitat i
compromís social amb la situa-
ció actual col·laborant i ajudant a
les persones i famílies que més
ho necessiten.
Bon Preu Esclat dóna suport
des de fa molts anys amb dife-

rents associacions com In-
termón Oxfam, Creu Roja, Fun-
dació Esclerosi múltiple, Mans
Unides... i està incorporant cada
vegada més botigues en pro-
jecte de col·laboració amb Càri-
tas i el Banc d'Aliments. També
hi coopera amb el centre d'aco-
lliment El Xiprer de Granollers.
La participació d'aquesta cade-
na d'establiments es fa a través
de la donació d'aliments frescos
i envasats que, si bé són aptes
pel consum perquè estan en
perfectes condicions, la data de

El butlleti té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre
qualsevol tema.

La Torre del Pla escenari de la sèrie
"Polseres vermelles" de TV3

TV3 va rodar uns capítols de la sèrie "Polseres vermelles" a la Torre
del Pla de Lliçà d'Amunt.

TV3 va rodar, el mes passat, uns capítols de la sèrie "Polseres vermelles" a l 'interior del recinte
de la Torre del Pla del nostre municipi.

caducitat es molt propera. També
ho fa amb aquells altres produc-
tes que tenen algun defecte en
l'etiquetatge o l'envàs té desper-
fectes. Bon Preu Esclat i Càritas
han pactat un dia perquè aques-
ta darrera entitat passi a recollir
els productes per la botiga.
Càritas Parroquial de Lliçà d'A-
munt porta a terme el projecte
del Banc d'Aliments amb un
grup de persones voluntàries
que treballen setmana rere set-
mana pel bon funcionament.
Agraïm també la seva tasca ja
que sense ells no seria possible
aquest projecte.
Des de la Regidoria de serveis
socials de l'Ajuntament i Càritas
Parroquial segueixen demanant
la col·laboració de diferents es-
tabliments, per tal d'optimitzar el
màxim de recursos potenciant la
solidaritat i cooperació entre els
diferents agents del nostre mu-
nicipi.
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La senyera oneja dalt
del campanar

L'Ajuntament ha sol· l icitat a la Parròquia de
Sant Jul ià poder deixar onejada la senyera
durant tot l 'any.

La passada Festa Major vam veure onejar la senyera dalt del
campanar de l 'Església Parroquial de Sant Jul ià. Hores d'ara,
encara s'hi manté. L'Ajuntament ha sol· l icitat a la Parròquia de
poder ternir-la-hi durant tot l 'any.
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Ester Vallbona publica
un conte infantil

"El mismo mar, la misma sal" és el títol del
conte infanti l de l 'escriptora l l içanenca.

Antonio Senero
Fernández, nascut el
28 d'agost de 201 2.

Portada del conte infantil

L'escriptora i poetessa de
Lliçà d'Amunt Ester Vallbona
ha publicat un conte infanti l
titulat "El mismo mar, la
misma sal", en versió caste-
l lana i catalana.
El conte narra la història
d'una nena i un nen, la Cla-
ra i l 'I Iassif, la vida dels

quals ve determinada total-
ment per la banda del mar
on els ha tocat néixer.
Ester Vallbona també té pu-
bl icat un recul l de poemes,
"Laberinto íntimo", i ha
aconseguit diversos premis
l iteraris al l larg de la seva
carrera l iterària.

El Grup l'Abans amb el
Voluntariat per la llengua

L'entitat local Grup l 'Abans promou el pro-
grama del Voluntariat per la l lengua.

El Consorci per a la
Normalització Lingüística i
l ’associació cultural Grup
l’Abans de Lliçà d’Amunt
han signat un acord de
col· laboració per promoure
el programa del Voluntariat
per la l lengua entre els
membres de l’entitat.
Amb la signatura d’aquest
acord les dues parts es
comprometen, d’una banda,
a donar a conèixer el
programa als membres del
Grup i, de l ’altra, a difondre
les activitats de l’entitat,
sempre que sigui possible, a
les parel les l ingüístiques de
Lliçà d’Amunt.
Els objectius del Grup l 'A-

bans són: vetl lar per la
conservació del patrimoni
artístic, arquitectònic o
arqueològic de Lliçà, i també
pel patrimoni natural,
agrícola i forestal, a més de
donar a conèixer els estudis
relatius al poble.
Una de les activitats que
han dut a terme darrerament
el 23 de setembre, va ser
una sortida matinal “VINE!
Caminant coneixem Lliçà”,
que consistia en una
passejada pel barri de Can
Bosc fins a l ’ermita de Sant
Baldiri , i que va comptar
amb la participació de
parel les l ingüístiques de
Lliçà d’Amunt.

Josep Mori l las
Uroz, nascut el

7 de setembre de 201 2.

Dylan Domingues
Albarracin, nascut el
30 de jul iol de 201 2.

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del
seu fi l l /a a través del butl letí, poden ll iurar 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 butl leti@ll icamunt.cat, per fax (93 841 41 75), per
correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt)
o personalment, a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. També hauran de passar per l ’Ajuntament a signar un
ful l d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en
els mitjans de comunicació municipals.
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Telèfons Agenda
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
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 1 0
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 Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Lliçà II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
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 1 0
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 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 1 3 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 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

Club de lectura
Dimarts 2 d'octubre
Tertúlia literària de la novel·la Diari
d'hivern de Paul Auster.Si vols
participar en el Club de lectura,
posa’t en contacte amb la Biblio-
teca.
Hora: 1 8.30 h

Exposició "100 anys d'en
Massagran"
Del 3 al 31 d'octubre
L'exposició pren com a punt de
partida la publicació el 1 91 0 de
les Aventures extraordinàries d'en
Massagran i la seva continuació,
Noves aventures d'en Massa
gran, les novel·les de Josep Maria
Folch i Torres il· lustrades per Jun-
ceda. Es dóna una aproximació a
l'autor i la seva obra, al gènere
d'aventures festives i la literatura
infnatil i juvenil catalana del mo-
ment.

Tallers de creació de per-
sonatges de còmic
A càrrec de Fèlix Herrero.
Adreçats a joves a partir de 1 2
anys.
- Disseny i dibuix d'un Super-
heroi: dimarts 16 d'octubre, de
1 7 h a 1 9 h
- Disseny i dibuix de personat-
ges manga: dimarts 23 d'octu-
bre, de 1 7 a 1 9 h
Inscripcions: inscripcióprèvia

Hora del conte en
anglès
"Monkey puzzle". Un mico ha
perdut la seva mare i una papa-
llona l'ajuda a trobar-la. A càrrec
de l'Escola d'Anglès. Per a in-
fants a partir de 4 anys.
Divendres 19 d'octubre
Hora: 1 7.30 h

Taller creatiu
"Taller de tardor". Adreçat a in-
fants a partir de 4 anys.
Dimecres 24 d'octubre
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: inscripció prèvia
a partir de l'1 d'octubre. Places
limitades.

Hora del conte
"Un viatge de contes". A partir
de contes tradicionals de dife-
rents parts del món, coneixe-
rem la cultura, els costums, les
tradicions i les diferents carac-
terístiques que ens ajuden a
descriure els cinc continents. A
càrrec de Monica Torra.
Dijous 25 d'octubre
Hora: 1 7.30 h

La literatura i els contes
en els primers anys de
vida
Dissabte 27 d'octubre
Contes per contar" a càrrec de

Exposició
"Montañas y rocas del mundo"
de Pilar López Adelar.
De l'1 al 31 d'octubre
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Estada a Tossa de Mar
Cap de setmana del 27 i 28
d'octubre
Hotel de quatre estrel les, spà
inclòs, espectacle mexicà, bal l
de festa i excursió de diumenge
al matí a una exposició de cot-
xes antics.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 95 euros (suplement per
habitació individual: 21 euros)
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Organitza: Ass. Casal d’Avis

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

Ball de saló
Divendres 5, 1 2, 1 9 i 26
d'octubre
Hora: 1 6.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Bingo
Dissabtes 6, 1 3, 20 i 27
d'octubre
Hora: 1 7 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Exposició del geògraf
Martí Boada
Octubre
Lloc: Espai Garum
Organitza: Màrius Gómez

Campanya de donació
de sang
Dijous 11 d'octubre
Horari: de 1 7 a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
La Cruïl la
Organitza: Banc de Sang i Tei-
xits

Classes d'Ikebana
Art japonès d'arranjament floral.
Classes impartides per Bego-
nya Hernàndez i Ferrer, amb la
titulació Junkako de l'escola
d'Ikenobo del Japó. Places l imi-
tades.
Dia: un dia al mes (per de-
cidir entre els participants)
Duració: 2 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Per a més informació: 93 841

45 33
Organitza: ateneu L'Aliança

Activitat "Fes-te la te-
va bufanda contra la
violència masclista"
Dijous
Horari: de 1 7.30 h a 1 9.30 h
Lloc: Despatx del Pavelló
d'Esports
Preu: gratuït (no inclou ma-
terial)
Més informació:
amuntdones@gmail .com i
www.amuntdones.entitats@
ll icamunt.cat
Organitza: Amunt Dones

Concurs literari "Mi-
crorelats contra la vi-
olència masclista"
Via Facebook.
Més informació:
amuntdones@gmail .com i
www.amuntdones.entitats@
ll icamunt.cat
Organitza: Amunt Dones

Casal de la Gent Gran

Biblioteca Ca l'Oliveres

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.

Organitza: Ajuntament

Rosa Fité. Mitjançant dos contes,
dos poemes i un parell de
cançons passarem una estona
ben entretinguda tot ajudant el
Pere Pescallunes a pescar una
cosa molt "especial" i el Tomeu a
endreçar la granja després d'una
nit de tramuntana, i pensarem i ju-
garem, de passada, amb les po-
esies que farem a modus
d'endevinalla entre tots. Per a in-
fants de 0 a 3 anys, aproximada-
ment.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvi-
a, a partir del 8 d'octubre, a la Bi-
bliteca. Places limitades.

Espai Nadó
Divendres

Lloc de trobada i relació per a
pares i mares amb infants de 0
a 3 anys, amb l'objectiu de
compartir amb altres famílies i
els seus fills les pròpies vivènci-
es i contrastar opinions en l'a-
ventura de ser pares.
Hora: 1 0 h

Taller d'escriptura
Comença una nova temporada
del Taller d'escriptura. Es realit-
zaran dues sessions al mes,
d'octubre a juny, a les bibliote-
ques de Lliçà d'Amunt i de San-
ta Eulàlia de Ronçana.
Preu: 1 0 euros mensuals
Per a més informació: posar--
se en contacte amb la Bibliote-
ca.




