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voluntaris i estrena vehicle
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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.

El Pressupost Municipal per al 201 3,
un pressupost de manteniment

Donat l 'important esforç de contenció
que es va realitzar en l 'exercici 201 2 i
malgrat la crisi , els increments de l 'IVA
i de l 'energia i el descens de les
subvencions, s'ha pogut ajustar el
pressupost per al 201 3 amb una
pujada mínima dels impostos.
Segons el regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, l 'Ajuntament està en una
bona línia: s'ha reduït la despesa i es
té una forta capacitat d'amortització i,
per tant, es pot garantir la solvència
del Consistori.
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Editorial

Comencem l’any nou amb molta energia i amb el pressupost del 201 3 aprovat, per tant, amb el motor a
ple rendiment per seguir treballant per donar serveis i mil lorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans
amb noves propostes i renovada capacitat d’ inversió.

Es tracta d'un pressupost seriós, que toca de peus a terra, de contenció, però alhora que sap donar
resposta a les necessitats més bàsiques dels nostres vilatans. Es garanteix en tot moment aixopluc a tota
aquella població que ho està passant malament per culpa d’aquests moments de recessió econòmica tan
tristament excepcional. Per això, tots els increments de despeses s’han focalitzat majoritàriament en les
partides de serveis socials i ensenyament.

Per altra banda, algunes de les inversions previstes per aquest any 201 3, com la neteja de les franges
boscoses contra incendis forestals o la substitució de les l làmpades de l’enl lumenat públic, s’està
estudiant de fer-ho, si finalment la l lei ho permet, a través d’un pla ocupacional local i , d’aquesta manera,
es generaran, des del propi Ajuntament, uns quants l locs de treball , encara que sigui per uns mesos.

Tot i que aquells que són supersticiosos creuen que el número 1 3, com l’any que hem entrat, porta mala
sort, estic convençut que aquest serà l ’any que marcarà l 'inici cap a la sortida d’aquesta interminable crisi
que ens ha afectat a tots. Nosaltres, com a gestors de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, estem treballant a
nivel l local perquè aquest canvi de tendència sigui una realitat el més aviat possible.

Els canvis en la gestió municipal no es fan en un sol dia i a vegades són traumàtics, però gràcies a la
qualitat, professionalitat i adaptabil itat de tot l ’equip humà que treballa a l ’Ajuntament estem avançant a
bon ritme cap a la mil lora en l’eficiència i l 'eficàcia de la nostra corporació local. Portem temps treballant
de manera rigorosa i decidida perquè els pressupostos dels propers anys tinguin suficient marge d’estalvi
per poder fer front a les inversions bàsiques necessàries, tal com s’ha fet fins ara, però també per poder
destinar una altra part d’aquests estalvis a altres objectius dels quals també es pugui beneficiar la total itat
de la població. Aquest és el nostre nou repte.

Bon any a tothom.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Enquesta ciutadana

Coneix LLAC, la pàgina web del comerç local?

El passat novembre es va complir un any de la posada en marxa de
LLAC, la pàgina web del comerç de Lliçà d'Amunt, on hi ha informació i
promocions dels establiments i empreses del municipi.
A la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els
l l içanencs i l l içanenques coneixen aquesta pàgina web i, en cas afirma-
tiu, si s'han beneficiat d'algun descompte o promoció comercial a través
de LLAC.
El resultat ha estat que, de les 32 persones que han contestat l 'enques-
ta, ningú l 'ha visitada i ha gaudit d'alguna promoció; un 46 % diu que l 'ha
visitada, però que no ha gaudit de cap promoció; un 1 3% coneix aquesta
pàgina web, però no l'ha visitada; un 41% no coneixia la seva existència;
i ningú ha optat per l 'opció de NS/NC.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participa-
ció dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el but-
l letí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Edició, redacció, fotografia, maquetació i correccio ortogràfica: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 Telèfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841
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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 directament 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.

El Pressupost Municipal per al 201 3, un pressupost de manteniment
Donat l 'important esforç de contenció que es va realitzar en l 'exercici 201 2 i malgrat la crisi , els increments de l 'IVA i
de l 'energia i el descens de les subvencions, s'ha pogut ajustar el pressupost per al 201 3 amb una pujada mínima
dels impostos.

Publicitat

El Ple ordinari del passat
29 de novembre va aprovar
in icialment el Pressupost
general de l 'Ajuntament per
a l 'exercici 201 3 sense dè-
fici t in icial i amb un import
d 'ingressos i de despeses
de 1 6.1 1 5.000 euros.
El pressupost del 201 3 serà
un pressupost de manteni-
ment. Tenint en compte
l ' important esforç de con-
tenció que es va real i tzar
en l 'exercici 201 2 i malgrat
la crisi , els increments de
l 'IVA i de l 'energia, i el des-
cens de les subvencions,
l 'Ajuntament ha pogut ajus-
tar el pressupost per al
201 3 amb una pujada míni-
ma dels impostos.
L'administració local ha es-
tat molt prudent a l 'hora
d'elaborar el pressupost
d'ingressos. Si bé hi ha la
previsió que es produeixi
una important inversió en el
sector de Can Montcau-
Can Malé a través de les
empreses Mango i Biokit,
uns ingressos que estan
previstos destinar a inversi-
ons, la daval lada del sector
constructor-promotor és
molt important i , per tant,
s'ha ajustat al màxim la
previsió d'ingressos per
l l icències i activi tats.
A més, s'ha tingut en
compte que la General i tat

deu a l 'Ajuntament
1 .500.000 euros, però con-
tinua la retal lada de les
subvencions (a escoles
bressol , al fons de coope-
ració local , a justícia. . . ).
Un altre factor que s'ha tin-
gut en compte a l 'hora d'e-
laborar el pressupost
d'ingressos ha estat l ' im-
portant impagament dels
impostos municipals que
s'està produint per part
d 'empreses i ciutadans.
Per altra banda, en el pres-
supost del 201 3 s'ha con-
templat que l 'Ajuntament
ha de retornar a l 'Estat les
l iquidacions negatives d'e-
xercicis anteriors
(270.253,94 euros de l 'any
2008 i 509.484,1 0 euros de
l 'exercici 2009, a retornar
en 1 0 anys), a més de re-
tornar el que l 'Estat va pa-
gar mitjançant el
mecanisme de finançament
de proveïdors, que corres-
pon a les factures pendents
de pagament de l 'Empresa
Municipal d 'Obres
(1 .500.000 euros aproxi-
madament).
Amb tot, l 'Ajuntament està
en disposició d'estar per
sota de la ràtio del 75%
d'endeutament sobre els
recursos propis, la qual co-
sa permetrà contractar un
nou préstec (a interès zero)

que possibi l i tarà finançar
bona part de les inversions
previstes en el pressupost
201 3 i atendre possibles
inversions futures.
La política de contenció
que es va iniciar l 'any pas-
sat continuarà aquest any.
L'any 201 3 es mantindran
les mesures establertes per
tal d 'ajustar al màxim el
pressupost.
En aquest senti t, es conti-
nuarà readaptant els ser-
veis gestionats per tal
d 'optimitzar-los el mi l lor
possible. Recordem que la
majoria de serveis que es
real i tzaven externament
(gestió esportiva, manteni-
ment de l 'enl lumenat públ ic
i dels edificis municipals,
neteja d'edificis, manteni-
ment d'espais verds. . . ) es
va assumir mitjançant ges-
tió directa, cosa que ha su-
posat un important estalvi ,
sense repercutir en la qua-
l i tat dels serveis.
A més, es continuarà im-
plantant importants mesu-
res de reducció de la
despesa (inversió en enl lu-
menat públ ic per a l 'estalvi
del consum energètic, pla-
ques solars, compres cen-
tral i tzades. . . ).
També es continuarà nego-
ciant amb les enti tats fi-
nanceres per tal de poder

ajustar la important càrrega
d'amorti tzació i , d 'aquesta
manera, al leugerir la reta-
l lada en altres partides del
pressupost (en el període
201 2-201 5 hi ha bona part
de les amorti tzacions dels
préstecs).
En relació a les inversions,
aquestes s'han reduït dràs-
ticament i únicament s'han
previst aquel les que es fi-
nancien gairebé en la tota-
l i tat per ingressos afectats
(Can Franquesa i clave-
gueram), inversions ja con-
tractades (servei

d 'escombraries i POUM),
invesions que suposen una
reducció de la despesa or-
dinària (enl lumenat, vehi-
cles, caldera), peti tes
inversions per tal de man-
tenir els serveis actuals i
inversions molt necessàries
per a la població (rotonda
de Ca l 'Esteper-Ca l 'Arti-
gues, clavegueram. . . ).
Finalment, es plantegen
ajudes financeres a l 'Em-
presa Municipal d 'Obres
(EMO) i a la Mancomunitat
de la Val l del Tenes donada
la important reducció dels



4 > Notícies de l'Ajuntament

El Pressupost Municipal per al 201 3, un pressupost de manteniment

Segons el regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, l 'Ajuntament està en una bona línia: s'ha reduït la despesa i es té una
forta capacitat d 'amorti tzació i , per tant, es pot garantir la solvència del Consistori .

seus ingressos.
Podeu veure les quanti tats
previstes en el pressupost
201 3, capítol per capítol ,
tant del pressupost d'in-
gressos com del de despe-
ses, en els requadres
adjunts. Segons el regidor
d'Hisenda, Jordi Juárez,
l 'Ajuntament està en una
bona línia: s'ha reduït la
despesa i es té una forta
capacitat d 'amorti tzació i ,
per tant, es pot garantir la
solvència del Consistori .

Els impostos i taxes que no estan al
màxim només s'apugen un 3%
Segons l 'Alcalde, Ignasi Simón, l 'Ajuntament de Lliçà d'Amunt serà
dels que augmentarà menys els impostos i taxes.

El Ple extraordinari del
passat 25 d'octubre va
aprovar provisionalment la
modificació de les Orde-
nances fiscals per a l 'exer-
cici 201 3.
En el moment d'elaborar les
ordenances fiscals per al
201 3, l ' I nsti tut Nacional
d 'Estadística deia que l 'IPC
s'apujaria un 3,9%, però
l 'equip de govern va calcu-
lar i confiar que acabaria
sent menys, del 3,5 o el 3,2
%. Per això, la proposta
global va ser d'apl icar una
pujada del 3%, excepte en
els impostos i taxes que ja
estaven al màxim.
Segons l 'Alcalde, Ignasi
Simón, aquest increment
de l 'IPC en els impostos i
taxes és necessari per re-
cuperar l ' increment de l 'IVA
que l 'Ajuntament ha hagut
d'assumir des de l 'estiu i
l ' increment d'alguns serveis
externs. Aquest increment
no suposa més de 20 euros
per famíl ia a l 'any o una mi-
ca més d'un euro al mes.
En relació a l 'Impost de
Béns Immobles (IBI ), estem
en un procés de revisió ca-
dastral i s'ha abaixat el ti-
pus de gravàmen per tal
que la mitjana d'increment
sigui del 3%. A més, en els
habitatges de protecció ofi-
cial , els anys de bonificació
del 50% passen de 3 a 4

des de la qual ificació defi-
n i tiva.
La Taxa per expedició de
documents administratius
és una altre de les que s'a-
puja un 3%, així com la Ta-
xa per la l l icència d'autotaxi
i al tres vehicles de l loguer.
Quant a la Taxa de recol l i-
da, tractament i el iminació
d'escombraries i al tres resi-
dus sòl ids urbans, també
s'apuja un 3%, igual que la
Taxa de manteniment, ne-
teja i conservació de la xar-
xa de sanejament.
Una altra taxa que s'apuja
el 3% és la d'ocupació de
terrenys d'ús públ ic amb
mercaderies, material de
construcció, runes, tan-
ques, puntals, estíntols,
bastides i al tres instal · laci-
ons anàlogues.
La Taxa per entrades de
vehicles a través de les vo-
reres i les reserves de la
via públ ica per a aparca-
ments, càrrega i descàrre-
ga de mercaderies de
qualsevol mena (guals)
també té l ' increment del
3%.

En referència a la Taxa per
a la prestació dels serveis
d'animals de companyia i
l l icència per a la tinença
d'animals peri l losos, la taxa
per a la concessió de la
l l icència s'apuja un 3%,
però la taxa per a la recol l i-
da d'animals a la via publ i-
ca i la taxa per a la
identificació d'animals mit-
jançant microxip s'abaixen
en base als costos del ser-
vei .
La resta d'impostos i taxes
no augmenta el preu i , en
alguns, només hi ha peti tes
modificacions de l 'articulat.
Segons l 'Alcalde, Ignasi
Simón, l 'Ajuntament de
Ll içà d'Amunt serà dels que
augmentarà menys els im-
postos i taxes.

L'Ajuntament no cobrarà
plusvàlua si hi ha
embargament de
l'habitatge
Un tema a destacar en relació a les ordenances per
al 201 3 és que l 'Ajuntament ha paral i tzat el cobra-
ment de l ' impost de plusvàlua a persones a les quals
han embargat el pis i aposta per una modificació legal
perquè l 'enti tat bancària respongui d 'aquest import.

ATLL continua l'escalada del
preu de l'aigua potable
La companyia d’abastament
d’aigua ATLL, que
subministra a SOREA la
major part de l ’aigua del
municipi, ja ha anunciat una
nova pujada de les tarifes
per l ’1 de gener de 201 3.
El passat agost, ATLL, amb
el vist-i-plau de l’Agència
Catalana de l’Aigua, va
aprovar un increment de la
tarifa del preu de l’aigua del
70%. A més, ho va fer
traspassant el pes del cost
des de la part variable (el
cost per m3) a la part fixa
(Quota de connexió o Quota
Fixa Regional). Això fa que
augmentar l ’aprofitament
dels pous locals tingui un
impacte mínim en el balanç
final del servei. Malgrat
l ’oposició i objeccions
presentades des de tots els
ajuntaments afectats, inclòs
el nostre, la pujada de preus
es va fer efectiva l ’1 de
novembre. La repercussió
d’aquest augment en les
tarifes de l’aigua de Lliçà

d’Amunt representa una
pujada del 20,3%, la qual ha
estat forçada altre cop per la
Comissió de Preus de
Catalunya.
No satisfeta amb aquest
augment extraordinari, ATLL
ja ha informat que l’1 de
gener aplicarà un nou
augment del 4,25% de les
tarifes. ATLL, recentment
concessionada a l’empresa
privada Acciona, amb seu a
Madrid, ja ha avisat que els
increments continuaran en
els propers anys. Aquest
increment del 4,25%
representa un increment
aproximat de l’1 ,5% de les
tarifes municipals de l’aigua,
addicional a la pujada del
passat novembre. Donada
la política empresarial tant
d’ATLL com de SOREA de
forçar legalment l ’apl icació
dels augments de tarifa,
l ’Ajuntament ha de negociar
ara amb SOREA de quina
manera i quan s’haurà
d’apl icar aquest augment.
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La Banda de la Vall del Tenes ofereix el
Concert de Cap d'Any
El Concert de Cap d'Any d'enguany anirà a càrrec de la Banda de la
Vall del Tenes, formació musical de nova creació.

La Banda de la Vall del Te-
nes oferirà el Concert de
Cap d'Any d'enguany. A
questa formació musical, de
nova creació, dirigida per
Pere Enguix, està formada
per músics i veïns de la Vall
del Tenes.
El Concert de Cap d'Any
tindrà l loc el dimarts 1 de
gener, a les 20 h, al Pavelló
Municipal d'Esports (en el

Espai de joc a la Biblioteca

La Bibl ioteca Ca l'Oliveres
tindrà, durant els dies 2, 3 i
4 de gener, un espai de joc
adreçat a infants a partir de
2 anys.
En aquest espai hi haurà
jocs educatius entorn el

l lenguatge i el foment de la
lectura, i jocs cooperatius.
L'espai obrirà a partir de les
1 6 h.
Els infants hauran d'assistir-
hi acompanyats d'un o més
adults.

Cinema infantil

Per als primers dies de ge-
ner, que els nens i nenes
encara tenen vacances de
Nadal , l 'Ajuntament ha or-
gani tzat tres sessions de
cinema infanti l .
El d imecres 2 de gener es
projectarà la pel · l ícu la "Ice
Age 4: la formació dels

continents". Di jous 3 de
gener es podrà veure "Art-
hur Christmas". I d ivendres
4 de gener tindrem la
pel · l ícu la "Brave (indoma-
ble)".
Les projeccions tindran l loc
a les 1 8 h al Pavel ló de
l ' I nsti tut Ll içà.

Visita del Patge Xumet
Com ja és habitual per
aquestes dates, el Patge Xu-
met i el seu seguici visitarà
els diferents barris del nostre
municipi anunciant l'arribada
de Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient a Lliçà d'A-
munt.

Dimecres 2 de gener:
1 6:30h: Palaudalba (Centre Cívic de Palaudàries)
1 7:1 5 h: Can Rovira Nou (Local Social)
1 8:00 h: Can Rovira Vell (Local Social)
1 8:45 h: Can Roure (pistes de botxes)
1 9:30 h: Mas Bo i Can Lledó (Local Social)

Dijous 3 de gener:
1 7:00 h: Can Costa (Local Social)
1 7:45 h: Pinedes del Vallés (Local Social)
1 8:30 h: Ca l’Esteper (Local Social)
1 9:1 5 h: Can Salgot (Local Social)

Divendres 4 de gener:
1 7:00 h: Can Xicota (Local Social)
1 7:45 h: Nucli Urbà (Plaça de Catalunya)
1 8:30 h: Can Farel l (Local Social)
1 9:1 5 h: Ca l’Artigues (Local Social)

A cada punt de trobada s'o-
ferirà un petit berenar als
nens i nenes assistents grà-
cies a la col· laboració de les
associacions de veïns de ca-
dascun dels barris, excepte a
Ca l'Artigues, que serà orga-
nitzat per la Colla del Ritme.

Cavalcada de S.M. els Reis Mags d'Orient
Un any més, Ses Majestats
els Reis Mags d'Orient arri-
baran a Lliçà d'Amunt carre-
gats de joguines, regals i
i l · lusió per donar pas a la nit
més màgica de l 'any, on tots
els que s'hagin portat bé,
trobaran un petit o gran re-
gal.
La cavalcada començarà el
dissabte 5 de gener, a les 1 9
h, des de la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres. Prèviament, però,
a les 1 7 h, S.M. els Reis
Mags d'Orient visitaran el
Centre Cívic Palaudàries,
una visita que compta amb
la col· laboració de les asso-
ciacions de veïns de Palau-
dalba, Can Rovira Vell , Can
Rovira Nou, Can Roure,
Mas Bo i Can Lledó.
La cavalcada recorrerà di-
versos carrers del municipi
(Castel ló de la Plana, Folch i
Torres, l 'Al iança, Anselm
Clavé i Baronia de Montbui)
i acabarà al Pavelló d'Es-
ports, on els nens i nenes
podran saludar personal-
ment Ses Majestats. Les
portes del pavelló s'obriran

uns minuts abans de l'arri-
bada de Ses Majestats.
Com en anys anteriors, es
recomanen tres punts de
trobada per poder esperar
l 'arribada de la Comitiva Re-
ial : a la plaça de Catalunya

(1 9.1 5 h.), al carrer de l 'Al i-
ança (1 9.30 h) i al carrer
d'Anselm Clavé, davant de
l 'Ajuntament (1 9.45 h.), on
l 'Alcalde l l iurarà a Ses Ma-
jestats l 'Estel, la Clau i el
Cor de Lliçà d'Amunt.

programa de Nadal hi ha
una errada i aquest concert

està anunciat una hora
abans).
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Festa d'obertura del nou Espai Jove El
Galliner

Amb motiu de l 'obertura de les noves instal· lacions de l 'Espai Jove El
Gall iner a la planta baixa de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres, es va
organitzar una festa, el passat 1 de desembre, adreçada al jovent.

La festa d 'obertura del
nou Espai Jove El Ga-
l l i ner, que es va in iciar a
les 1 8 h , va comptar amb
la presència de les autori-
tats locals.
La reg idora d 'Educació,
Maria Eugèn ia Sanz, va
donar la benvinguda a
l 'acte i va expl icar la d i-
versi tat d 'activi tats que s'-
havien preparat per a
l 'ocasió. També va anun-
ciar que, a parti r d 'ara,
l 'Espai Jove començava
un nou camí en el qual la
reg idoria de Joventu t es
coord inaria amb la Bibl io-
teca per ampl iar i m i l l orar
l 'oferta de serveis i activi-
tats.

Entrada de l'Espai Jove El Gallilner

Entre les activi tats pro-
gramades h i havia tal lers,

jocs, xocolatada i música
fins a la matinada.

Interior de l'Espai Jove El Galliner Interior de l'Espai Jove El Galliner

Tallers Jocs

Xocolatada Música

La XIII Fira de Nadal aplega
un nombrós públic

La XI I I edició de la Fira de
Nadal va tenir l loc el cap de
setmana del 1 5 i 1 6 de
desembre, durant tot el dia,
al l larg dels carrers de l 'Al i-
ança i de Folch i Torres, que
es van convertir en un anar i
venir de gent.
La fira va comptar amb
nombroses parades de ven-
da de productes artesans
relacionats amb les festes
de Nadal.
A més, l 'Ajuntament i algu-
nes entitats locals hi van or-
ganitzar diferents activitats
complementàries. D'aquesta
manera, es va poder gaudir
de tastets gastronòmics, el
Tió més divertit del món,
una cantada de nadales,
etc. , totes el les molt concor-
regudes.
La principal novetat d'en-

guany era que la Fira de
Nadal estava complemen-
tada per l 'Agromercat "Pro-
ductes d'aquestes Terres",
potenciat pel Consell Co-
marcal. L'agromercat va
comptar amb una
representació de productors
i elaboradors d’articles
agroalimentaris artesanals
de la província de Barcelona
i en especial de la nostra
comarca de diferents
tipologies de productes ali-
mentaris. Els productes que
s'hi podien tastar i comprar
era molt divers: embotits i
xarcuteria; làctics i
formatges; pa, coques,
bunyols i xurros; vins, i
caves, l legums, bolets i
herbes; conserves, mel i
melmelades; plats
precuinats. . .

Parades de productes nadalencs

Parades d'entitats locals

Agromercat "Productes d'aquestes terres"
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Tala d'arbres

Arranjament d'un tram de
vorera del carrer d'Anselm
Clavé

La Brigada d'Obres Munici-
pal va arranjar el passat
desembre el tram de vorera
del carrer d'Anselm Clavé
que va del carrer de Cas-
tel ló de la Plana al carrer
de Menorca, a la banda de
l 'empresa Indústries Figue-
ras. En aquest tram de vo-

rera, els arbres existents
havien aixecat i malmès el
paviment, cosa que supo-
sava un peri l l per als via-
nants.
L'actuació ha consisti t a
talar els arbres, treure tot el
paviment malmès i substi-
tu ir-lo per nous panots.

Renovació de panots

Compra de panots
L'Ajuntament va fer una
compra, a finals d'any,
d'uns 300 metres de
panots, que han de servir
per arreglar voreres. Una
bona part d'aquesta partida

anava destinada a l 'arran-
jament de la vorera del car-
rer d'Anselm Clavé a
l 'alçada de l 'empresa Fi-
gueras i la resta anirà des-
tinada a properes obres.

Protecció Civil amplia la plantilla de
voluntaris
L'Alcalde, Ignasi Simón,
que està al capdavant de la
regidoria de Protecció Civi l ,
va ser l 'encarregat, el pas-
sat 1 5 de desembre, de
l l iurar les credencials a sis
nous voluntaris de Protec-
ció Civi l , que passen a for-
mar part de la planti l la
d 'aquesta agrupació.
Aquest acte de l l iurament
de credencials, al qual van
assistir al tres representants
del Consistori local a ban-
da de l 'Alcalde, també va
servir per visi tar l 'ampl iació
de les instal · lacions de
Protecció Civi l .
Fins fa poc, el local d 'a-
questa agrupació de volun-
taris ocupava una planta
de 1 30 metres quadrats
aproximadament de l 'ed ifici
del número 58 de l 'avingu-
da dels Països Catalans.
Des del passat octubre,
també ocupa el soterrani
d 'aquest edifici , de 220
metres quadrats aproxima-
dament, que abans estava
ocupat per la Brigada elèc-
trica municipal .
Durant l 'acte també es va
poder veure el nou vehicle
d'emergències de l 'agrupa-
ció de voluntaris de Protec-
ció Civi l de Ll içà d'Amunt,
estrenat recentment.

Nou vehicle de Protecció Civil
S'ha fet esperar una mica, però, des de finals de novembre, Protecció Cici l ja disposa de nou
vehicle, totalment equipat per a emergències.

Nou vehicle

Interior del vehicle, totalment equipat per a emergències

Nous membres de Protecció Civil

Tota la plantilla amb els representants del Consistori local
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Visites escolars a l'Ajuntament
A finals de novembre, els alumnes de 3r de Primària de les escoles Sant Baldiri i Rosa Oriol
van visitar l 'Ajuntament dins del marc de l 'activitat "Conèixer l 'Ajuntament", inclosa dins del
PAE (Programa d'Activitats Educatives) que l 'administració local ofereix als centres escolars.
A principis de desembre, ho van fer els alumnes de 3r de Primària de l 'escola Miquel Martí i
Pol.
Els objectius d'aquesta activitat son apropar l 'Ajuntament als nens i nenes de 3r de Primària,
conèixer el mecanisme de funcionament de l 'Ajuntament i prendre consciència de pertànyer a
la comunitat.

3r de Primària de l'escola Sant Baldiri Primer grup de 3r de Primària de l'escola Rosa Oriol

Segon grup de 3r de Primària de l'escola Rosa Oriol Primer grup de 3r de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol

Segon grup de 3r de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol

Xerrada:
"El viatge de
Primària a
Secundària"
Com ajudar als fil ls i fi l les, i
als pares i a les mares, en la
nova etapa de la
Secundària? El Programa
d’Activitats Educatives
(PAE), impulsat per
l’Ajuntament, ofereix la
xerrada “El viatge de
Primària a Secundària” per a
mares i pares que tinguin fil ls
i fi l les escolaritzats als cursos
de 5è i 6è de Primària.
El dijous 7 de febrer, de 1 9h
a 21 h, a l’Escola Països
Catalans, el professor i
escriptor Antoni Argent des-
cobriran els principals canvis
que es produeixen entre les
dues etapes educatives i
explicarà què implica passar
de l’escola a l’institut. Alhora,
afavoriran el coneixement de
l’ESO per part de les famílies
per tal de facil itar el suport
als fil ls i fi l les en aquesta
transició i es tractarà
l’entrada a l’adolescència.
Atès el cas que les places
són limitades, un mínim de
1 0 persones i un màxim de
30, és important que es
confirmi l’assistència abans
del 29 de gener. Les famílies
que tinguin els fil ls i fi l les
escolaritzats a les escoles
del municipi rebran una carta
o un correu electrònic amb la
informació de la xerrada i el
full d’inscripció corresponent,
que s’haurà de donar al
mateix centre. La inscripció,
oberta a totes les famílies de
la població, també es podrà
fer a través de la pàgina web
de l’Ajuntament
(http://www.ll icamunt.cat/).

El taller “Conèixer l’Ajuntament” consta de l’explicació, per

part d’un monitor, del funcionament de l’organització

municipal a partir d’una primera trobada a l’escola, on es fa

una sessió teòrica amb PowerPoint per explicar el

mecanisme de les eleccions, el funcionament del govern

municipal, l’alcaldia, les diferents regidories i les tasques

del personal municipal, l’escut, la població, els

equipaments, el butlletí municipal i la web... La segona

trobada es fa a l’Ajuntament, on l’alumnat pot veure les

instal· lacions, la gent que hi treballa, què hi fan i, per últim,

entrevisten l’alcalde del municipi, que els obsequia amb un

regal educatiu per a cada classe.
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Cicle d'exposicions a la sala d'actes de
la Biblioteca
La regidoria de Cultura inicia un cicle d'exposicions mensuals a la
sala d'actes de la Bibl ioteca.

La primera exposició del
cicle d'exposicions mensu-
als que la regidoria de Cul-
tura inicia a la sala d'actes
de la Bibl ioteca Ca l 'Ol ive-
res anirà a càrrec de la
l l içanenca Maribel Roder-
gas.
Es tracta d'una exposició de
quadres de pintura a l 'ol i ti-
tu lada "El despertar dels
meus desitjos".
L'exposició es podrà visitar
de l '1 1 al 31 de gener en
horari d 'obertura de la bibl i-
oteca (de di l luns a diven-
dres de 1 6 h a 20.30 h i
dimecres, divendres i dis-
sabtes de 1 0 h a 1 4 h,
sempre que no hi hagi cap
activitat programada a la
sala).
Si algun artista està
interessat a exposar en
aquest espai es pot posar
en contacte amb la regido-
ria de Cultura de l 'Ajunta-
ment trucant al telèfon
938607229 o mitjançant un
correu electrònic a l 'adreça
cultura@ll icamunt.cat.

Tallers d'iniciació
informàtica
El 1 0 de gener és l ’ú l tim
dia per inscriure’s als
tal lers d ’ in iciació
informàtica que es portaran
a terme a la Bibl ioteca Ca
l ’Ol iveres, els d i l luns i d i-
mecres, de 1 8h a 20h.
Seran tal lers gratuïts, de
1 6 hores de durada, on

s’aprendrà a fami l iari tzar-
se amb l ’ord inador, els
seus programes i la cerca
a internet. Les persones
empadronades al municipi
que no hagin rebut cap
coneixement d ’ informàtica
tindran priori tat a l ’hora de
fer la inscripció.

Èxit del Taller de
Contacontes
Durant el mes de novembre
la Biblioteca Ca l’Oliveres va
oferir un taller de contacontes
adreçat a professors i
alumnes de secundària. El
taller, conduït per l’Ada Cu-
sidó i en el qual van participar
unes 20 persones, va ser
molt pràctic, amb exercicis i
jocs per ajudar a perdre la por
a l’”escenari”, al mateix temps
que es provaven diferents
tècniques per fer les sessions
de contes més interessants.
Durant el 201 3 veurem
alguns dels participants en el
taller explicant contes a la
Biblioteca.

Donada la bona acollida
d’aquesta proposta, la
Biblioteca té previst repetir
aquest taller durant el proper
mes d’abril, aquesta vegada
però obert a tot el públic
(pares, mares i qualsevol
persona que estigui
interessada en el món dels
contes).

Sortida al teatre: "Els nostres tigres beuen llet" d'Albert Espinosa
Dia: Divendres 1 8 de
gener a la tarda
Lloc: Teatre Nacional de
Catalunya (TNC)
Obra: Els nostres tigres
beuen l let
Dirigit a públ ic famil iar.

Direcció: Albert Espinosa
Actors: Albert Espinosa,
Francesc Garrido,
Andrés Herrera, Mikel
Iglesias, Àngela Jové i

Jaume Madaula, entre
d’altres.
Sinopsi :
Una famíl ia que ha passat
per situacions difíci ls i que
amaga molts secrets. La
vida d’uns germans que
van viure moltes coses
plegats i que han d’afrontar
reptes en comú. La famíl ia.
El que som i el que
voldríem ser. Una història
coral plena de sorpreses.

Una història que comença
amb un partit de futbol . . .

Llocs de compra
d’entrades: Ajuntament i
Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres

Preu: 35 € (inclou transport
i entrada al teatre)

Termini de venda
d’entrades: fins l '1 1 de
gener
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Resultats a Lliçà d'Amunt de les
eleccions al Parlament de Catalunya

El 66% de l'electorat lliçanenc va anar a les urnes el passat 25 de
novembre, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya. En les
mateixes eleccions però del 201 0 va votar el 55% de l'electorat, 11
punts menys.

Repartiment de vots entre les forces polítiques

Lliçà d'Amunt, nou membre
del Comitè Executiu de
l'AMTU
En la 11 a Assemblea Gene-
ral de l'AMTU, celebrada el
passat 30 de novembre, Lliçà
d'Amunt va ser nomenat nou
membre del Comitè Executiu
de l'Agrupació de Municipis
amb Transport Urbà en
substitució de Blanes.
El Comitè Executiu de l'A-
grupació de Municipis amb
Transport Urbà (AMTU), del
qual ara forma part Lliçà d'A-
munt, està format per 1 6
ajuntaments, tots ells mem-
bres de l'AMTU. Els ajunta-
ments membres del Comitè
Executiu es designen procu-
rant garantir que hi hagi re-
presentants de municipis
amb diferent població: majors

Recepció oficial al Club
Billar
L'Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor d'Esports, Juan Mi-
guel Valderrama, van rebre,
el passat 3 de desembre, a
l 'Ajuntament, els membres
del Club Bil lar Ll içà d'Amunt
en una recepció oficial . El
motiu no era altre que fel ici-
tar-los per l 'ascens de cate-
goria assol it pel club, de 3a
categoria han passat a 2a
categoria de la Ll iga Catala-
na Interclubs Tres Bandes.
L'Alcalde i el regidor d'Es-
ports els van fel icitar i els
van encoratjar a seguir els

triomfs en la nova categoria
que ara enceten.
Com a record d'aquest ac-
te, l 'Alcalde va convidar el
president de l 'entitat a sig-
nar el l l ibre d'honor de l 'A-
juntament i el regidor
d'Esports l i va fer l l iurament
d'una placa commemorati-
va.
Per acabar, entre agraï-
ments d'uns i altres, se'ls va
oferir un petit piscolabis i
van brindar tots plegats
pels èxits assol its i els pro-
pers.

Comparativa de vots amb les eleccions al Parlament de Catalunya del 2006 i del 201 0

Comparativa de participació amb les eleccions al Parlament de Catalunya del 2006 i del 201 0 L'Alcalde i el regidor d'Esports amb els homenatjats

de 1 00.000 habitants, majors
de 50.000 habitants i menys
de 50.000 habitants, bloc on
es troba Lliçà d'Amunt.
Els representants del nostre
municipi al Comitè Executiu
de l'AMTU són l'Alcalde, Ig-
nasi Simón, i el regidor de
Transport Públic i Mobil itat,
Antonio Guijarro. Aquest
darrer serà qui assistirà a
totes les reunions que porti a
terme el Comitè Executiu.
El Comitè Executiu és l'òr-
gan permanent que repre-
senta i gestiona els
interessos de l'AMTU, d'a-
cord amb les disposicions i
les directrius de l'Assemblea
General.



Gener de 201 3

> 11Notícies de l'Ajuntament

Programació del primer trimestre dels
Centres Cívics i Locals Socials

Nou servei d'assessorament
sobre el deute hipotecari

Publicitat

Els Serveis socials
municipals col · laboren amb
el Consel l Comarcal del
Val lès Oriental en la
prestació del servei
Ofideute, basat en
l 'assessorament sobre el
deute hipotecari i la
intermediació amb les
entitats financeres.
Aquest servei està adreçat
a les famíl ies amb dificultats
per atendre el pagament
dels préstecs hipotecaris i
que es troben, per aquesta
causa, en risc de perdre el
seu habitatge principal .
L'objectiu principal d 'aquest
servei és evitar els
desnonaments provocats
per la falta de pagament
dels préstecs hipotecaris.
Les persones interessades
han de trucar als Serveis

socials municipals (93 860
72 20) que s'encarregaran
de fer la derivació al
Consel l Comarcal del Val lès
Oriental , des d'on es presta
el servei .
Els requisits per accedir al
servei són els següents:
- No poder pagar la
hipoteca o no poder
respondre d'un aval , per
haver perdut el trebal l o
disminuït els ingressos.
- Ser propietari de l 'habitat-
ge.
- Residir-hi habitualment.
- Haver negociat
prèviament amb l 'entitat
financera i no tenir solució.
Per a més informació podeu
consultar el web municipal
o bé trucar als Serveis
socials municipals (93 860
72 20).

Xifra oficial de població

La xifra oficial de població de Lliçà
d’Amunt a 1 de gener de 201 2 és de
1 4.584 habitants.
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1 .- Aprovació de les actes an-
teriors.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels dre-
crets de l'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del dia
1 3 de setembre al 8 de novem-
bre de 201 2, que van del nú-
mero 675 al 81 8.

3.- Aprovació inicial del Pres-
supost Municipal per a 201 3.
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost general per a l 'e-
xercici 201 3 sense dèficit inici-
al , essent l 'import dels
ingressos i de les despeses de
1 6.1 1 5.000 euros, així com la
planti l la de personal i les Bases
d'execució del Presssupost ge-
neral .
El regidor d'Hisenda, Jordi Juá-
rez, va començar el seu parla-
ment dient que el pressupost
del 201 3 era un pressupost de
manteniment, donat l 'important
esforç de contenció que es va
real itzar en l 'exercici 201 2. Mal-
grat la crisi , els increments de
l 'IVA i de l 'energia, i el descens
de les subvencions, va dir Juá-
rez, s'ha pogut ajustar el pres-
supost amb una pujada mínima
dels impostos. El regidor d'Hi-
senda va dir que havien estat
molt prudents a l 'hora de pre-
veure ingressos i va destacar
alguns punts que havien incidit
de manera important en l 'ela-
boració del pressupost 201 3:
- La previsió és que es produei-
xi una important inversió en el
sector de Can Montcau-Can
Malé a través de Mango i Bi-
okit, uns ingressos que estan
previstos destinar al capítol
d'inversions.
- La daval lada del sector cons-
tructor-promotor és molt impor-
tant i , per tant, s'ha ajustat al
màxim la previsió d'ingressos
per l l icències i activitats.
- La General itat deu a l 'Ajunta-
ment 1 .500.000 euros i conti-
nua la retal lada de les
subvencions ( escoles bressol,
fons de cooperació local, justí-
cia. . . ), que ha provocat una for-
ta reducció dels ingressos.
- Cal retornar a l 'Estat les l iqui-
dacions negatives d'exercicis
anteriors (270.253,94 euros de
l 'any 2008 i 509.484,1 0 euros
de l 'exercici 2009) en 1 0 anys,
a més de retornar-los el que
l 'Estat va pagar mitjançant el
mecanisme de finançament de
proveïdors de les factures pen-
dents de pagament de l 'Em-
presa Municipal d'Obres
(1 .500.000 euros aproximada-
ment), cosa que suposarà una
important reducció de la treso-
reria.
- S'està produint un important
impagament dels impostos mu-
nicipals per part d'empreses i
ciutadans que s'ha tingut en
compte a l 'hora de confeccio-
nar la previsió d'ingressos.

- L'Ajuntament està en disposi-
ció d'estar per sota de la ràtio
del 75% d'endeutament sobre
els recursos propis, la qual co-
sa permetrà contractar un nou
préstec (a interès zero) que
permetrà finançar bona part de
les inversions previstes en el
pressupost 201 3 i atendre pos-
sibles inversions futures.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va continuar el seu dis-
curs dient que l 'any 201 2 l 'A-
juntament va fer un important
ajust del pressupost i que con-
tinuarà mantenint les mesures
establertes:
- Es continuarà readaptanat els
serveis gestionats per tal d'op-
timitzar-los al màxim. La majo-
ria de serveis que es
real itzaven externament (gestió
esportiva, manteniment de
l 'enl lumenat públ ic i dels edifi-
cis municipals, neteja d'edificis,
manteniment d'espais verds. . . )
es va assumir mitjançant gestió
directa, cosa que ha suposat
un important estalvi , sense re-
percutir en la qual itat dels ser-
veis.
- S'estan implantant importants
mesures de reducció de la
despesa (inversió en enl lume-
nat públ ic per a l 'estalvi del
consum energètic, plaques so-
lars, compres central itzades. . . ).

- Es continuarà negociant amb
les entitats financeres per tal
de poder ajustar la important
càrrega d'amortitzacions i, d 'a-
questa manera, al leugerir la
retal lada en altres partides del
pressupost (en el període
201 2-201 5 hi ha bona part de
les amortitzacions dels prés-
tecs).
- Les inversions d'han reduït
dràsticament i únicament s'han
previst aquel les que es finan-
cen gairebé en la total itat per
ingressos afectats (Can Fran-
quesa i clavegueram), inversi-
ons ja contractades (servei
d'escombraries i POUM), in-
vesions que suposen una re-
ducció de la despesa ordinària
(enl lumenat, vehicles, caldera),
petites inversions per tal de
mantenir els serveis actuals i
inversions molt necessàries
per a la població (rotanda de
Ca l 'Esteper-Ca l 'Artigues, cla-
vegueram. . . ).
- Es plantegen ajudes finance-
res a l 'Empresa Municipal d'O-
bres (EMO) i a la
Mancomunitat de la Val l del
Tenes donada la important re-
ducció dels seus ingressos.
Després d'aquesta detal lada
introducció, Jordi Juárez va
passar a anomenar les quanti-
tats previstes en el pressupost
201 3, capítol per capítol , tant
del pressupost d'ingressos
com del de despeses.
El regidor d'Hisenda va con-
cloure el seu discurs dient que
l 'Ajuntament estava en una bo-
na línia, que s'havia reduït la

despesa i tenia una forta capa-
citat d'amortització, i , per tant,
es podia garantir la solvència
del Consistori .
El grup polític municipal d'ERC
va dividir el seu discurs en dos
apartats, el d'ingressos i el de
despeses. En l 'apartat d'ingres-
sos, va constatar que, malgrat
l 'augment d'impostos, la previ-
sió d'ingressos estava per sota
de l 'execució del pressupost
actual , a la qual cosa el regidor
d'Hisenda va contestar que
s'havia contemplat la morosi-
tat. Aquest grup també va de-
manar que es desglossés
l 'aportació prevista per part de
la Diputació que va destinada a
despesa corrent no pas a in-
versió, que Jordi Juárez va de-
tal lar seguidament. En relació
a l 'apartat de despeses, ERC
va dir que el capítol de perso-
nal quedava més o menys
igual, tot i la disminució en les
escoles bressol i en serveis so-
cials, ja que augmentava en
els serveis centrals de l 'Ajunta-
ment. El regidor d'Hisenda va
puntual itzar que s'havia previst
el Secretari i un Pla d'Ocupació
Municipal . Aquest grup munici-
pal també va qüestionar la ne-
cessitat de fer inversions
finançades amb quotes ur-
banístiques, a la qual cosa Jor-
di Juárez va contestar que es
tirarien endavant sempre que
els veïns hi estiguessin d'a-
cord. ERC va final itzar el seu
discurs dient que el pressupost
201 3 seguia amb la dinàmica
del 201 2, però amb el cost una
mica més gros i els serveis una
mica més petits i que, per tant,
no els podia satisfer.
Per la seva banda, el grup polí-
tic municipal de CiU també va
dividir la seva intervenció en
dues parts, una més tècnica i
l 'altra mes política. En la ves-
sant tècnica, va parlar d'ocul-
tisme en certes partides, que el
regidor d'Hisenda va contestar
dient que qualsevol aclariment
es podia plantejar durant la co-
missio informativa prèvia al
Ple. En la vessant política, CiU
va titl lar els pressupostos del
201 3 d'inadmissibles i insensi-
bles tenint en compte la real itat
actual i va anomenar els 1 .300
aturats l l içanencs i les 1 00
famíl ies l l içanenques que cada
setmana acudeixen al Banc
d'Al iments. El regidor d'Hisen-
da i l 'Alcalde van contestar que
actualment es cobreixen totes
les necessitats bàsiques de les
famíl ies i que s'ha reorganitzat
la regidoria de Serveis Socials
de tal manera que en aquests
moments s'estan atenent
molts més casos amb menys
personal; també van anomenar
la creació del Pla d'Ocupació
Municipal . El grup municipal de
CiU també va parlar de l 'aug-
ment de personal i de la baixa-
da d'activitats d'algunes
regidories, que el regidor d'Hi-

senda va matisar, ja que a Cul-
tura s'ha inclòs el personal de
la Bibl ioteca o a Joventut el del
Casal d'Estiu, entre altres. En
relació al personal, CiU també
va qüestionar la quantitat i la
qual ificació dels trebal ladors
municipals, que Jordi Juárez va
repl icar dient que s'ha prioritzar
el trebal l d irecte per sobre dels
subcontractes i que està do-
nant molt bon resultat a tots ni-
vel ls. Aquest grup polític va
acabar el seu discurs posant
unes dades sobre la taula. Se-
gons el ls, perquè un pressu-
post estigui equi l ibrat cal que
un terç de la despesa es destini
a personal, un altre terç a béns
i serveis, i el darrer terç a inver-
sions, cosa que segons el ls no
compleix el pressupost de Ll içà
d'Amunt; l 'Alcalde, atenent a la
seva professió d'economista,
va desmentir aquesta teoria.
Per últim, el grup polític munici-
pal d'ICV-EUiA va dir que el
pressupost del 201 3 era similar
al del 201 2, però que l 'estalvi
de diners feia desmil lorar la
qual itat dels serveis i que les
partides de Serveis Socials po-
drien ser més elevades. El regi-
dor d'Hisenda va contestar que
no s'havia rebut cap queixa i
que la qual itat dels serveis era
igual o mil lor.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ EN CONTRA

4.- Aprovació inicial de la Mo-
dificació Pressupostària per
suplement de crèdit.
El Ple va aprovar inicialment la
modificació del pressupost de
l 'exercici 201 2 per suplement
de crèdit a finançar amb baixes
de crèdit per un import de
1 06.526,40 euros.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

5.- Ratificació de la reclama-
ció prèvia contra l'aprovació
de la delimitació de la Trama
Urbana Consolidada.
El Ple va acordar de ratificar
l 'escrit d'al · legacions en base al
qual s'ha presentat requeriment
previ a la interposició de recurs
contenciós administratiu contra
la resolució del director general
d'Ordenació del Territori i Urba-
nisme de data 26 de setembre
de 201 2.
L'Alcalde va expl icar que la de-
l imitació de la Trama Urbana
Consol idada serveix per definir
al là on es poden establ ir co-
merços i donar l l icències, i que
no s'està d'acord amb la pro-
posta de la General itat ja que
no té en compte la part comer-
cial del carrer d'Anselm Clavé a
l 'alçada dels pisos de Sant Jo-
an.

Ple ordinari del 29 de novembre
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

6.- Aprovació del Pla d'Acció
Cultural de Lliçà d'Amunt.
El Ple va aprovar el Pla d'Acció
Cultural de Ll içà d'Amunt. El
regidor de Cultura, Albert
Iglesias, va expl icar que aquest
pla ha de ser l 'eina que guiï la
vida cultural del poble més
enl là d'una legislatura. Iglesias
va comentar que el procés d'e-
laboració del pla havia comptat
amb el suport de deu entitats
locals i amb una jornada parti-
cipativa amb persones i enti-
tats relacionades amb el món
de la cultura local. ERC va fel i-
citar l 'equip de govern per
aquest primer pas i per la parti-
cipació, però va comentar que
els semblava un pla massa gè-
neric, ambigu i poc concret,
que es pot desenvolupar en
moltes direccions diferents. El
regidor de Cultura va contestar
que serà el Consel l de Cultura
qui marcarà les pautes concre-
tes a seguir.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR

7.- Declaració de compatibil i-
tat d'un treballador de l'Ajun-
tament per a l'exercici
d'activitat de caràcter privat.
El Ple va reconèixer la compa-
tibi l i tat d'un trebal lador munici-
pal per a l 'exercici d'activitat de
caràcter privat.
UNANIMITAT

8.- Ratificació de la Modifica-
ció dels Estatuts del Consor-
ci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs.
El Ple va ratificar la modificació
dels Estatuts del Consorci per
a la Defensa de la Conca del
Besòs aprovada per la Junta
General del dia 28 de febrer de
201 2.
L'Alcalde va expl icar que des
de finals de l 'any 97 no s'havi-
en tocat els estatuts i que s'hi
havia afegit la nova normativa i
s'havien actual itzat les altes i
baixes de municipis; els nous
estatus els va aprovar el Con-
sorci i ara cal ia la ratificació del
Ple.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABTENCIÓ
ICV-EUiA_ A FAVOR

9.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 0.- Mocions.
No n'hi havia.

11 .- Preguntes.
No n'hi havia.
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Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Portabella: 5 i 6 de gener
Valeta: 1 2 i 1 3 de gener
Esplugas: 1 , 1 9 i 20 de gener
Galceran: 26 i 27 de gener
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

Gener de 201 3

Horari de Nadal del CAP de Palaudàries
El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Palaudàries romandrà tancat fins al 4 de gener. Les vi-
sites es realitzaran al CAP la Cruïl la de 8 a 20.30 h.

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.

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.

Més i millor!
La Comissió de Festes
estem d’enhorabona. Hem
consol idat una activi tat que
ens porta molta feina
durant un munt de
setmanes abans però que
ens omple per complet
quan veiem les cares entre
sorpresa i alegria dels nens
i nenes i dels pares, mares
i avis que els acompanyen.
Els esforços no ho són tant
si tenen èxit i ten im la
sensació d ’haver fet una
bona feina. Està malament
que ho diguem nosal tres
però possiblement aquest
ha estat l ’any amb els
interiors més espectaculars
del Tió més diverti t del
Món. Hem calcu lat que
unes 2.500 persones han
participat de la Festa i això
ens dóna un plus de
responsabi l i tat que ens
obl iga a mi l lorar any rere
any.
A més, aquesta vegada, el
Tió ha estat més Sol idari
que mai doblant els nostres
objectius.
La campanya de recol l ida
de donatius per el Banc
dels Al iments ha superat
en escreix les nostres
expectatives i podem dir
amb orgul l que hem ajuntat
més de 900 qui los
d ’al iments que ja hem
entregat per repartir entre
les famíl ies més
necessi tades del poble.
Les Paneres Sol idàries per

El Tió més divertit i solidari del mónParada de la Comissió a la Fira

a La Marató de TV3 ens
posen a prova cada any.
Per endavant l ’agraïment a
totes les empreses i
enti tats que ens donen un
cop de mà en moments tan
difíci ls com aquests i
també a tothom que hi ha
volgut participar. El sorteig
no és més que una excusa
perquè Ll içà d’Amunt pugui
formar part d ’una activi tat
que mobi l i tza tot el País i
de la que n’ estem molt
orgu l losos.
Hem aconseguit recol l i r
uns impressionants
2.044,72 € però el més
important és que tots en
som guanyadors. Ara bé,
els dos afortunats que
s’emporten les Paneres
són :

Nº Guanyador de la
PANERA 1 : 0.042
Nº Guanyador de la
PANERA 2 : 0.051
Podeu posar-vos en
contacte amb nosal tres al
blog
www.lacomissioblogspot.com
o al facebook de La
Comissió on anirem
informant de les novetats
de La Comissió de Festes
o al correu
comissiollicamunt@gmail.com.

Ah ! Ja estem preparant el
Carnestol tes i aquest any
caurà aviat . . . us hi espe-
rem!
FELIÇ 201 3 ! ! !

La Comissió de Festes
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Grups Municipals

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.

Sorpresa la nostra quan CiU critica
l’increment del 3% d’algunes taxes i
impostos (altres, com l’impost de
vehicles o l’IAE no s’han
incrementat) quan ells, en el darrer
mandant 2007-2011 , quan formaven
part del govern, i ja dins la crisi, van
ser corresponsals de fer exactament
el mateix: pujar els impostos una
mica per sota de l’IPC. Cal recordar
que, a més, el regidor d’Hisenda en
aquest període era de CiU i també
cal saber que en la gran majoria de
pobles de l’entorn governats per CiU
aquest increment ha estat superior.
Increment que ens hem vist obligats
a fer perquè la Generalitat de
Catalunya, governada per CiU, ens
ha reduït les subvencions a les
escoles bressols més d’un 50%, ens
ha reduït el Fons Català de
Cooperació Local en més d’un 1 0%
i el supramunicipal en més d’un
50%, ens ha fet desaparèixer les
subvencions de l’escola de música, i
això per posar només tres
exemples, però la llista és molt més
llarga.
CiU critica aquest increment quan, a
nivell autonòmic, la Generalitat de
Catalunya, governada per CiU, ha
pujat les taxes de les universitats en
més d’un 66%, convertint l’educació
en un privilegi en comptes d’un dret,
són els que ara ens cobren 1 euro
per recepta mèdica, són els que ens
han pujat el cost de la compra de
l’aigua potable pel consum en un
70% i es veu que això no acabarà
aquí, etc.
Senyors de CiU com gosen criticar
aquest modest increment que ve
motivat per les indiscriminades
retallades que la Generalitat,
governada per CiU, ha fet a les
corporacions locals. Només una
dada: Si haguéssim repercutit
totalment la davallada d’ingressos
del la Generalitat a l’Ajuntament,
l’increment dels impostos a la
població hauria estat de més del
1 0%, però gràcies a una bona
gestió dels serveis i un exhaustiu
control de les hisendes locals aquest
increment ha estat, quan s’ha
aplicat, només del 3%.
I al principal grup a l’oposició, que
tampoc veu bé aquest increment,
volem recordar-li que en el seu
mandat 2003-2007 va incrementar
els impostos bastant per sobre del
nivell de vida que va ser en aquell
període del 1 3,5%. Aquí tenim
alguns exemples: Impost de
Vehicles un 19,76%, Impost de
Construccions i Obres un 42,86%,
plusvàlues un 66,67%, taxa
d’escombraries un 22,39%, taxa de
sanejament un 86,67%, Impost
d’activitats Econòmiques un 35% i
l’impost de béns Immobles un
37,07%. Fins hi tot van crear una
nova taxa, no exempta de polèmica,
per la neteja dels boscos, que des-
prés nosaltres varem derogar.
A vegades la memòria històrica és
curta, molt curta i cal refrescar-la.

El Mesías, con los brazos abiertos, dijo:
“Yo soy tu presidente, te sacaré de las ti-
erras de España”. Y fracasó.
Poco después, grabó en la montaña de
Montserrat su programa.
Ydijo:
1 º. Amarás Cataluña y el idioma catalán.
Y también el francés, inglés, alemán, e
incluso el chino, por encima de cualquier
asignatura del idioma español.
2º. Tomarás el nombre de España en
vano. No harás caso de las instituciones
del Estado Español, ni de la Constitución
Española ni del Tribunal Supremo. Y qui-
tarás todas las banderas españolas de
los edificios públicos.
3º. No santificarás las fiestas del 12 de
Octubre, día de la Hispanidad; ni el 6 de
Diciembre, día de la Constitución Es-
pañola. Tan solo celebrarás el 11 de
Septiembre, porque en esta fecha con-
memoramos la caída de Barcelona, en el
año 1714, en manos de las tropas
borbónicas al mando del duque de
Berwick.
4º. No honrarás a los Reyes de España,
al contrario: les invitarás a que se marc-
hen de Cataluña, pero dejando todo su
patrimonio para republicanos e indepen-
dentistas. De esta forma crearemos la
República.
5º. Enfrentarás a los catalanes con el
resto de los españoles, por puro interés
político y personal. Así se podrán conse-
guir un puñado de votos más, y gobernar
con mayoría absoluta, tal y como Maria-
no Rajoy gobierna en el reino de España.
6º. Cometerás actos impuros, como subir
impuestos o cerrar hospitales, escuelas y
guarderías. Y no pagarás a los provee-
dores.
7º. Expoliarás a Cataluña: el Palau de la
Música, las ITVS, Spanair, las televisio-
nes públicas… Y lo celebrarás con
“Ginebra”.
8º. Mentirás diciendo que Cataluña irá
mejor siendo independiente, y que aún
estando fuera de España seguirá en Eu-
ropa. ¡Pero es igual! Lo que nos importa
es que el resto de partidos independen-
tistas vayan consiguiendo más diputados
y concejales, a sabiendas que nosotros
los iremos perdiendo.
9º. Consentirás pensamientos y deseos
impuros, como el de tener un presidente
de la República. Colgarás la bandera es-
telada en todos los edificios públicos y
privados, incluso en aviones, trenes y
autobuses, que también irán pintados
con la bandera estelada. Y a los vehícu-
los privados, les obligaremos a llevar la
estelada en un sitio bien visible.
10º. Facilitarás un transporte público gra-
tuito para todas aquellas personas que
no comulguen con nuestra ideología. Así
podrán emigrar hacia España, mostran-
do previamente el pasaporte. Y los que
se queden en Cataluña no podrán pro-
crear con parejas no independentistas, y
si así lo hicieran, perderían la opción de
hacerse con una de las viviendas gratui-
tas de los emigrantes españoles que
hayan abandonado sus casas.
El Mesías dijo: “Háganse las elecciones”.
Y se hicieron, y las perdieron.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO
2013

L’ajuntament ha presentat el
pressupost 201 3. És un pressupost
continuista, en la línia del 201 2.
Retal la en tots els serveis que dóna
a la ciutadania i fa créixer la part
destinada a serveis centrals de
l ’ajuntament. A més, apuja els
impostos i les taxes un 3%.
Han plantejat l ’estalvi principal en
els recursos en els serveis directes
a la població. Redueix els diners
que destina a educació (9.700),
serveis socials (59.000),
participació (4.200), transport
públic(75.000), pol icia (2.600),
protecció civi l (8.000), manteniment
enl lumenat (25.000), inversions de
reposició a totes les instal•lacions
(65.000) i brigada d’obres (1 3.000).
Són tots el ls serveis de primera
necessitat, que tenen un impacte
directe en la qualitat de vida.
En canvi, gasta més en els serveis
auxil iars, els que haurien de
disminuir si es disminueixen els
serveis directes. Han plantejat
gastar més en festa major (1 0.000),
joventut (45.000), neteja edificis
(59.400), gestió de residus (37.900)
i serveis centrals de l ’ajuntament
(203.700). Això vol dir que
l’ajuntament gasta més diners per
administrar menys serveis.
En el darrer debat de l’estat del
municipi, Esquerra definíem com a
estratègics tres serveis: els serveis
socials per mantenir la cohesió i
atendre les famíl ies en situacions
extremes, el transport públic per
garantir la cohesió territorial quan
cada dia es fa més difíci l i més car
moure’s per mitjans privats, i
l ’escola bressol que posa els
fonaments d’una nova generació i
que uneix a famíl ies i les integra a
la vida associativa del municipi.
Doncs bé, aquests són els 3
serveis que més afectats han estat,
juntament amb els manteniments
de les instal•lacions. Amb aquests
4 conceptes l ’ajuntament es vol
estalviar 253.700 euros.
Allò que l’ajuntament anuncia com
a estalvi, s’ho gasta en la seva
pròpia estructura. I els impostos
continuen pujant. Es podria
entendre que l’ajuntament
mantingués o reduís impostos, i a
canvi reduís serveis. És una
política que no compartim, però
totalment coherent amb el
programa del PP, que governa a
l’ajuntament. Ara bé, com que el
PSC-PSOE també mana, es
dediquen a apujar els impostos.
Però a canvi de menys serveis.

Un dels col· lectius més dinàmics del
nostre poble en els darrers temps
és la gent gran que s’aplega al ca-
sal del carrer Folch i Torres, gràcies
al fort impuls que li ha donat l ’actual
junta directiva, que gestiona l’entitat
oferint múltiples activitats i generant
suficients recursos econòmics per al
seu autofinançament. Perfecte.
Una de les promeses electorals que
va fer l ’actual alcalde als membres
del Casal de la Gent Gran en la
darrera campanya electoral munici-
pal va ser que en aquest mandat
faria una ampliació de les instal· la-
cions del casal, ja que en algunes
activitats, com dinars o sopars, bal ls
i bingos, queda petit i no pot aten-
dre tota la demanda o bé les perso-
nes estan incòmodes perquè estan
estretes o repartides en més d’un
espai.
És legítima la promesa de l’alcalde.
El que no és correcte és que ara es
digui que si aquesta ampliació no es
fa és perquè el grup municipal de
CiU hi està en contra. En política,
no tot s’hi val. No és pot descarre-
gar les pròpies mancances en les
espatl les dels altres.
Primer. L’equip de govern, social is-
tes i populars, té majoria absoluta
en el Ple per tirar endavant totes
aquelles iniciatives que els semblin
oportunes. Dos regidors no poden
imposar la seva voluntat sobre els
nou regidors del govern. Per tant, si
l ’ampliació no es fa és absoluta res-
ponsabil itat de l ’alcalde actual.
Segon. L’equip de govern no té de-
finit un pla global d’actuació per
aquests quatre anys. Al web de
l’ajuntament apareixen només el pla
municipal d’ igualtat d’oportunitats i
el pla local de joventut. Per tant, és
difíci l trobar una línia estratègica de
govern per donar resposta a les ne-
cessitats de la gent gran.
Tercer. Anualment, la voluntat de
l ’equip de govern s’expressa en el
pressupost municipal. A l ’any 201 3
es destinen 1 00 euros a l’ampliació
del casal d’avis. Un brindis al sol.
Quart. Si l ’ampliació del casal és
una necessitat, perquè no s’hi ha
destinat part del 1 6 mil ions d’euros
que s’han cobrat de Mango en els
darrers anys? Perquè dels 400.000
euros que l’ajuntament ha de rebre
com a subvenció en el 201 3 no es
destina una part a aquesta obra?
Perquè dels 41 9.000 euros que
l’ajuntament demanarà a préstec en
el 201 3 no hi ha una part per a
l ’ampliació? Perquè dels 840.000
euros de recursos propis que l’ajun-
tament dedicarà a inversions en el
201 3 no en destina una part al ca-
sal?
En definitiva. Que no es digui més
que l’ampliació del Casal de la Gent
Gran no es fa per culpa de l’oposi-
ció. És responsabil itat única i exclu-
siva de l’equip de govern que,
normalment, fa sempre allò que vol
sense escoltar a la resta de grups.

Catalunya està patint una de les seves
pitjors situacions econòmiques i, per
tant, també socials dels últims anys,
agreujada per la presència d’un govern
de la dreta, el de CiU, que es defineix
per ser totalment insensible davant les
necessitats dels més vulnerables.
Així, en aquests 22 mesos de govern
d’ArturMas, Catalunya té:
- El nivell d’atur més elevat dels últims
anys. Hem arribat a un 22,8% de taxa
d’aturque afecta a 850.400 persones.
- Una xifra de desnonaments que
supera les vint famílies expulsades,
diàriament, de les seves llars per la
dictadura de la imposició i la falta de
diàleg.
- El nivell de pobresa afecta ja al 20%
de la població i, el que és més preocu-
pant encara, arriba fins al 23,7% de la
població infantil deixant els més febles
totalment desatesos i al precipici de
l’exclusió social.
- Hem patit 900 processos d’ERO en
aquests mesos. El que suposa que
moltes famílies s’han quedat sense
l’esperança de les sevesmans.
- Són ja 245.000 llars catalanes on cap
dels seus membres està treballant, és
a dir, es troben en situació d’atur.
Davant d’aquesta situació, la única so-
lució que, fins ara, ha plantejat Artur
Mas és sortir a passejar la bandera
catalana. I, des d’EUiA i des de la coa-
lició ICV-EUiA, li hem de dir que NO.
Que nosaltres som els que defensem
tots els drets, no només uns. Som els
que defensem ara i hem defensat
sempre el dret a decidir, però també
els drets socials, els drets laborals, els
drets de les persones més vulnerables
i el dret d’una economia al servei de les
persones i no al servei dels mercats.
Des d’ICV-EUiA tenim dubtes que CiU
vagi a defensar el dret democràtic a
decidir del poble català davant de l’es-
tat, però no tenim cap dubte que no
defensarà el dret, també democràtic
del poble, a decidir davant dels mer-
cats. Perquè ells formen part dels
interessos d’aquest mercat. El govern
Mas ha contribuït, sent còmplice amb
PP i PSOE, a les polítiques fiscals que
han escanyat al poble.
Al moment de la publicació d’aquest
article ja hauran passat les eleccions.
Des d’aquí volem agraïr els vots re-
buts, i refermar el nostre compromís
en la contínua lluita per la defensa dels
nostres drets socials.
Un comentari anecdòtic; El senyor
Amancio Ortega, propietari d’Inditex,
ha anunciat que donarà 20 milions
d’euros a Cáritas. Què es demostra i
queda clar amb això? Doncs que les
empreses i les persones amb més
poder econòmic, tenen capacitat de
pagar més impostos per requilibrar les
necessitats. És a dir, aquests 20 mili-
ons d’euros haurien d’haver estat re-
captats per l’estat per aplicar polítiques
educatives, sanitàries, socials, d’ocu-
pació, de formació o de serveis socials
a l’alçada de les necessitats de la po-
blació i amb tota la transparència pos-
sible.
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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.

Bústia del lector

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

Aquests escrits 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.

Exposició de reciclatge creatiu: Més enllà de les propostes a l'aula
L’àrea de Visual i Plàstica de
l’Institut de Lliçà exposa els
seus treballs en reciclatge
creatiu al bell mig de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, a
l’escala principal que uneix les
diferents plantes. El muntatge
de l'exposició ha estat realitzat
per professors i alumnes de
l'aula oberta Licano del centre.
Fruit d'algunes experiències en
reciclatge creatiu, tenim ara
l'oportunitat de gaudir-les a la
Biblioteca Ca l'Oliveres, que
ens cedeix el seu espai per tal
de compartir aquesta mostra, i
també posa a la nostra
disposició bibliografia vinculada
amb la creació en reciclatge.
Com a proposta inicial: reciclar
una carpeta del curs anterior;
ús: exclusiva per l'àrea de VIP
(Visual i plàstica). El seu
interior contindrà estris i apunts
propis de la matèria, així com
totes les creacions personals.

L'exterior contempla originalitat
i enginy creatiu; les
intervencions que hi
esdevenen són diverses i
sempre sorprenents:
immediates, elaborades,
documentades i improvisades,
però sigui com sigui l'element
comú atén a la consigna:
despesa mínima/creativitat
màxima
En molts casos la recerca de
material i el seu tractament
domèstic engresca la família
en aquestes realitzacions. Els
seus creadors: alumnes de 2n
d'ESO de l'Institut de Lliçà de
diferents promocions. Resulta
entranyable comprovar, en
molts casos, que l'objecte
resultant acompanya la seva
trajectòria més enllà del context
acadèmic.
Com a matèria primera: tot el
material de rebuig que trobem
per casa: samarretes, coixins,

peces d'ordinador i
components informàtics,
elements naturals, embolcalls
de caramels, imatge impresa,
camises, texans...
Tot i que no hi són pas totes,
teniu l'oportunitat d'aquest
tastet creatiu, "Cobertes", que
es podrà visitar entre el 1 2 de
desembre i el 1 9 de gener, i
que compta amb catàleg inclòs
dissenyat conjuntament amb
Cristian Moya, amb fotografies
de Glòria Sosona, i editat amb
la col·laboració de l'Ajunta-
ment. La recaptació íntegra de
la venda del catàleg anirà des-
tinada a l'ONG Children for
Africa, amb la qual el nostre
institut col.labora darrerament.
Sigui com sigui, gaudiu de la
mostra, sereu benvinguts!

Teresa Prió Vilaplana,
professora de Visual i Plàstica
de l'Institut Lliçà

27 de gener: Festa de Sant Antoni 201 3
Com cada any començarem
la diada amb un bon
esmorzar de 8 a 1 0 h.
Aquest any, com a novetat,
ens concentrarem i iniciarem
la rua tots junts a les 11 .30 h
des del Pinar de la riera i ens
dirigirem cap a la plaça de
l’Església per beneir a les 1 2
h. A les 1 2.30 h es farà una
missa a l’església.
El final del recorregut serà,
de nou, al Pinar de la riera,
on s’oferirà un obsequi als
participants i un aperitiu per
als assistents. Aquí mateix
es podrà gaudir d’una mostra
de bestiar durant tot el matí.

Comissió de Sant Antoni
Tres Tombs de l'any 1 984

Halloween al barri de Mas Bo

Un grup d'una quinzena de
persones que pertanyen a la
colla dels "Masbolaos" van
fer, el 31 d'octubre passat,
"El passatge del terror". Van
ser un centenar de perso-
nes les que van fer el recor-

regut. El recorregut es va fer
de 9 a 11 de la nit. També
ho vam celebrar menjant
castanyes i panallets.

Colla dels "Masbolaos"

Programació:
- Esmorzar: de 8 a 1 0 h
- Mostra de bestiar: de 1 0 a 1 4 h

- Benedicció: 1 2 h
- Missa: 1 2.30 h
- Aperitiu: 1 3 h



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 72 27
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 Hipàtia d'Alexandria 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

Espai de joc a la Biblio-
teca!
Dimecres 2, dijous 3 i di-
vendres 4 de gener
Jocs educatius entorn el l len-
guatge i el foment de la lectura.
Jocs cooperatius. Adreçat a in-
fants a partir de 2 anys, acom-
panyats d'un o més adults.
Hora: a partir de les 1 6 h

Taller creatiu
Dimarts 1 5 de gener
"Fem clauers amb taps de su-
ro". Farem la caracterització
d'en Pepito i la Pepita a un tap
de suro. Adreçat a infants a
partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia; a partir del 2 de gener.
Places l imitades.

La literatura i els contes
en els primers anys de
vida
Dissabte 1 9 de gener

"La casa dels sons" a càrrec
de Sandra Rossi. En la casa
dels sons fem un recorregut
per diferents moments del dia
d'un nen. El so és l 'eix central
d'aquest recorregut. Adreçat
a pares i mares amb infants
de 0 a 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia; a partir del 2 de gener.
Places l imitades.

Hora del conte
Dijous 31 de gener
"Contes dels Pirineus" a càr-
rec de Roger Cònsul. Narraci-
ons amb un denominador
comú: els Pirineus.
Hora: 1 7.30 h

Exposició "Cobertes"
Fins al 1 9 de gener
Experiències en reciclatge
creatiu dels alumnes de 2n
d'ESO de diferents promoci-
ons de l 'Institut Ll içà.
Horari: el de la bibl ioteca

Calçotada
Dissabte 1 8 de gener
Sortida del punt d'origen direc-
ció Tarragona. Parada a un
restaurant per esmorzar. Conti-
nuació del viatge per arribar a
Tarragona on es pujarà en Go-
londrina i es realitzarà un pas-
seig pel Port de la ciutat. Al
migdia, dinar a Alcover a base
de calçots i grael lada de carn.
Després, bal l amb música en
viu.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 44 euros
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Organitza: Associació del Ca-
sal d’Avis

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

Ball de saló
Divendres 4, 11 , 1 8 i 25 de
gener
Hora: 1 6.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ass. del Casal d’Avis

Bingo
Dissabtes 5, 1 2, 1 9 i 26 de
generdesembre
Hora: 1 7 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ass. del Casal d’Avis

Taller d'ungles creatives
Dijous 1 0 de gener
Vols portar unes ungles origi-
nals? Vine i aprèn a barrejar co-
lors, fer-te dibuixos.. . tot de
manera senzil la perquè t'ho pu-
guis fer a casa quan vulguis.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Taller de gorres
Dilluns 1 4 de gener
Personalitza la teva gorra; porta
alguna gorra vella o pinta'n una
del Gall iner.
Hora: 1 6.30 h
Preu: gratuït per a nous alum-
nes; 3 euros si ja s'ha fet el taller
alguna altra vegada.
Inscripció: cal inscripció prèvia

Taller de fofulapiz
Dimarts 1 5 de gener
Vols tenir un estoig d'allò més
original? Aprèn a fer Fofulapiz i
decora els teus llàpiços, bolí-
grafs o retoladors.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Taller de cupcakes de-
corats
Dijous 1 7 de gener
Vine i aprèn a fer magdalenes
decorades.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Torneig de Play Station 3
Dimarts 22 de gener
Passa una tarda divertida i, si
guanyes, emporta't un premi.
Hora: 1 8 h
Inscripció: el mateix dia, de 1 6
h a 1 7.30 h

Taller de marcs de foto
Dijous 24 de gener
Vine i aprèn a fer marcs de fo-
tos amb Goma Eva. Els podràs
personalitzar amb el teu nom o
amb el de qui vulguis.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Taller d'automaquillatge
Divendres 25 de gener
En aquest taller aprendràs ma-
quil latge bàsic i diversitat de
trucs. Per a majors de 1 4 anys.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Taller de reciclatge amb
polseres de roba
Dilluns 28 de gener
Vine i descobreix com aprofitar
materials per crear les teves jo-
ies. I si en tens alguna per casa
que no fas servir, porta-la que
la podrem renovar.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Taller per a la no
violència
Dimarts 29 de gener
Visionarem uns curts i parlarem
del tema.
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

Cineforum
Dijous 31 de gener
"American History X" de Tony
Kaye. Crispetes de franc.
Hora: 1 7.30 h

Representació d'Els
Pastorets
Dilluns 7 de gener
A càrrec dels nens i nenes de
catequesi de la Parròquia. Amb
la col· laboració del Cor Claverià
l 'Al iança i altres persones del
municipi .
Hora:1 8.30 h
Lloc: plaça de l 'Església
Organitza: Parròquia

Taller de pintar roba
Dimecres, del 9 al 30 de
gener
Horari: matins de 1 0 a 1 2 h i
tardes de 1 6 a 1 8 h
Lloc: edifici municipal del carrer
de Folch i Torres
Preu: sòcies: 3 euros; no sòci-
es: 1 5 euros
Informació: Montse (93 841 71
23)
Organitza: A. Dones del Tenes

Assemblea general de
l'AV Can Farell
Dissabte1 9 de gener
Hora: 1 8.30 h
Lloc: local social de Can Farel l
Organitza: Junta de l 'Associa-
ció de Veïns de Can Farel l

Espectacle infantil
Diumenge 20 de gener
Espectacle: Contes per contar,
cantar i recitar. Companyia: Ro-
sa Fité. Aquest espectacle ens
proposa una combinació de
contes ben divertits i sorpre-

nents on podrem aprendre i
cantar amb la Rosa diferents
cançons, alhora que farem
un petit passeig per la poesi-
a. A més, gaudirem d'un tast
de la poesia de mans del Pe-
re Quart i el seu l l ibre Bestia-
ri .
Hora: 1 2 h
Lloc: ateneu L'Al iança
Preu: nens i socis: 3 euros;
adults: 5 euros
Més informació:
www.ateneu-lal ianca.org
Organitza: ateneu L'Al iança

Curs de cistelleria
Inici: Dil luns 28 de gener
Places l imitades.
Horari: de 1 7 a 1 9 h
Lloc: local social Can Farel l
Organitza: AV de Can Farel l

5è Concurs de curt-
metratges Curt de
Gambals
Hi haurà 3 categories de te-
matica l l iure: General , Jove i
en Català. Qualsevol tècnica
és vàl ida amb una durada de
fins a 1 0 minuts. Enguany
s'atorgaran 3 premis a cada
categoria: mil lor curtmetratge
(premi econòmic), mil lor actu-
ació i mil lor guió. A més, s'a-
torgarà el premi del públ ic
entre tots els final istes, que
es decidirà la nit del festival .
Més informació: www.
curtdegambals. lal ianca.cat
Organitza: ateneu L'Al iança

Casal de la Gent Gran

Espai Jove El Galliner

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: AjuntamentOrganitza: Ajuntament

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.




