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Ignasi Simón, Alcalde per tercer mandat consecutiu

Cap candidat a l'Alcaldia va obtenir la majoria absoluta de vots, és a dir, nou o més, i
per tant va ser proclamat Alcalde el cap de la llista amb major nombre de vots populars

en les eleccions locals, Ignasi Simón del PSC.
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És usuari/ària de la Piscina Municipal i amb quina assiduïtat?
El passat mes de juny la Piscina Municipal va obrir les seves portes a
una nova temporada estiuenca. En la darrera enquesta ciutadana ens
hem interessat per saber si els l l içanencs i l l içanenques són usuaris
d 'aquest equipament i , en cas afirmatiu , amb quina assiduïtat. El re-
su l tat ha estat que, de les 82 persones que han participat a l 'enques-
ta, un 60% ha contestat que no és usuari /ària de la Piscina Municipal ;
un 1 2% ha dit que n'és usuari /ària puntualment; un 5% ha seleccio-
nat l 'opció dels caps de setmana i festius; les opcions Durant el mes
de juny i Durant els mesos de juny i ju l iol , no les ha assenyalat n ingú;
un 1 % ha contestat Durant els mesos de juny i agost; un 4% ha dit
Durant els mesos de ju l iol i agost; un 1 25% ha assenyalat l 'opció de
Tota la temporada; i un 4% ha triat l 'opció No sap/No contesta.

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

Ll içà d’Amunt enceta una nova etapa amb un govern municipal d i ferent i amb
major d iversi tat que abans. Els l l içanencs i l l içanenques han parlat. La nostra
responsabi l i tat és ser el Govern de tots i així ho farem. Per tant s’obre un
període on la ciutadania ens reclama gestionar mi l lor la d iversi tat, més diàleg i
més capacitat de consens. Per fer-ho, tot l ’equ ip que encapçalo trebal larem de
valent per aconseguir-ho. Puc assegurar, que mantenim el compromís de servei
intacte i amb ganes de trebal lar per Ll içà d’Amunt, primer de tot.

La ciutadania del municipi es mereix més que ser consul tada cada quatre anys
qui vol qu i sigu in els seus representants en els òrgans insti tucionals. Ha
d’esdevenir un més de l ’activi tat pol ítica municipal i que la seva veu sigu i
escol tada. La nova societat sorgida dels reclams per una igual tat social , justa i
honrada ho reclama i així ho hem de fer qui sustentem el poder insti tucional . La
primera mesura és la total transparència del nostre Consistori vers la ciutadania.
Tothom qui vu lgu i podrà consul tar, a través del nou espai web
www. l l icamunt.cat/transparencia, totes les dades que poden ser del seu interès,
contractes, pressupostos, sous públ ics, personal , etc. Us convido a visi tar-la i a
fer-vos-la vostra. Aquesta primera mesura es sumarà a d’al tres que ja estan en
procés perquè els l l içanencs i l l içanenques tingu in la sensació real que
l ’Ajuntament no pertany a cap color. L’Ajuntament és de tots i cada un dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi .

Una vegada més, el vostre alcalde a la vostra disposició.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde



> 3

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.

Ignasi Simón, del PSC, manté l'Alcaldia per tercer mandat consecutiu

L'acte de constitució de
l'Ajuntament o el Ple
d'investidura de l'Alcalde va
tenir l loc el passat dissabte
1 3 de juny, a les 1 2h, al pa-
velló de l'Institut Lliçà, ple de
gom a gom.
Ignasi Simón, alcaldable per
al PSC, va ser proclamat Al-
calde de Lliçà d'Amunt pel
proper mandat. Cap candi-
dat a l'Alcaldia va obtenir la
majoria absoluta de vots, és
a dir, nou o més, i per tant va
ser proclamat Alcalde el cap
de la ll ista amb major nom-
bre de vots populars en les
eleccions locals. Ignasi
Simón va obtenir 6 vots,
corresponents als 6 regidors
del PSC; Joaquim Ferriol,
d'ERC, en va obtenir 8 (6
vots corresponents als 6 re-
gidors d'ERC i 2 vots cor-
responents als 2 regidors
d'ICV-EUiA); Manel Bus-
quets, de CiU, va obtenir 1
vot, el seu; i va haver-hi 2
abstencions, corresponents
als 2 regidors del PP.
En el seu primer discurs
d'aquest mandat, l 'Alcalde,
Ignasi Simón, va tenir pa-
raules d'agraïment als vo-
tants del seu partit per haver
propiciat que el PSC
guanyés les eleccions i amb
récord històric de vots; a les
persones que han estat al
seu costat durant la campa-
nya electoral; al PP, soci de
govern del darrer mandat,
per la feina feta, el diàleg i la
fidelitat; i , especialment, al
fins ara regidor socialista
Juan Miguel Valderrama, del
qual l 'Alcalde va dir haver
après tant professionalment
com personalment. Ignasi
Simón va comentar que els
dos darrers mandats havien
estat complicats, en plena
crisi econòmica i sense aju-
des ni autonòmiques ni es-
tatals, però que l'equip de
govern havia sabut tirar en-
davant, mantenir serveis
(com l'escola bressol i
l 'escola de música) i fer in-
versions per valor de més de
50 mil ions d'euros. L'Alcalde
va dir que encara quedava
feina per fer i va encoratjar a

Cap candidat a l 'Alcaldia va obtenir la majoria absoluta de vots, és a dir, nou o més, i per tant va ser proclamat Alcalde
el cap de la l l ista amb major nombre de vots populars en les eleccions locals, Ignasi Simón del PSC.

treballar tots junts, amb par-
ticipació, per mil lorar el po-
ble. Va dir que el PSC tenia
les eines per governar: hi
havia les hisendes saneja-
des i tenia experiència de
govern, compromís renovat
i i l · lusió com el primer dia.
Els principals objectius
d'aquest mandat, segons
l'Alcalde, són: mil lorar la
qualitat de vida i els serveis
de la ciutadania, crear l locs
de treball i guanyar en for-
mació. Ignasi Simón va ma-
nifestar que buscaria la
màxima sintonia amb els
grups polítics. L'Alcalde va
finalitzar el discurs dient que
havien estat 8 anys al cap-
davant de l'Alcaldia intensos
però apassionants i que re-
petia en el càrrec amb com-
promís, honradesa, humil itat,
sentit del deure i responsa-
bil itat, i amb la mateixa il· lu-
sió que l'any 2007.
Amb el parlament de l'Alcal-
de es va donar per acabat
l 'acte de constitució del nou
Ajuntament, que va co-
mençar amb la formació de
la mesa d'edat, integrada per
Àngela Roca, del PP, i Míri-
am Remolà, d'ERC, que van
presidir l 'acte juntament amb
la secretària accidental de
l'Ajuntament.
Abans de constituir la cor-
poració municipal, Àngela
Roca, com a presidenta de
la mesa d'edat, va donar la
benvinguda i va pronunciar

unes paraules on va dir que
els nous temps demanen
governar amb fermesa i
sensibil itat per fer el que s'ha
promès en el programa
electoral però sense perdre
de vista el que puguin su-
gerir els demés regidors des
de l'oposició. Segons Roca,
el veritable guanyador serà
el que sigui capaç de repre-
sentar mil lor el que la ciuta-
dania demana.
Seguidament, es va consti-
tuir la corporació municipal;
els regidors electes van jurar
o prometre el càrrec i en van
prendre possessió.
Després, va tenir l loc la vo-
tació per elegir l 'Alcalde. Els
caps de ll ista dels partits del
PP i d'ICV-EUiA van renun-
ciar a la candidatura a
l'Alcaldia. Per tant, els regi-
dors van votar entre tres
candidatures: la d'Ignasi
Simón del PSC, la de Joa-
quim Ferriol d'ERC i la de
Manel Busquets de CiU.
Un cop anunciat el resultat,
va tenir l loc la proclamació
d'Ignasi Simón com a Alcal-
de i el seu jurament o pro-
mentença i presa de
possessió del càrrec.
Ja com a Alcalde, Ignasi
Simón, va obrir un torn de
paraula dirigit als caps de
ll ista dels partits polítics re-
presentats al Consistori.
El regidor de CiU, Manel
Busquets, va començar el
seu discurs felicitant l 'Alcal-

de i, seguidament, va expo-
sar la realitat del seu partit,
que va obtenir un mal resul-
tat a les eleccions i només
ha aconseguit 1 de 1 7 regi-
dors. Aquesta situació, va
dir, no ens legitima per deci-
dir l 'alcaldia, encara que el
nostre vot pogués ser deci-
siu i, per això, s'ha consen-
suat amb el partit votar-nos
a nosaltres mateixos. Bus-
quets va dir que CiU estaria
atent a les accions del go-
vern perquè no es desviïn
del ful l de ruta que el seu
partit considera bàsic, que
ha de tenir com a eixos prin-
cipals el progrés social i el
fet sobiranista.
La cap de ll ista del PP, Àn-
gela Roca, va tenir paraules
d'agraïment per als votants i
els integrants de la ll ista del
seu partit. Roca va fer un
balanç del darrer mandat
governant amb el PSC i va
dir que s'havia fet molta fei-
na i bona, s'havia aconseguit
mantenir l 'estabil itat econò-
mica i finalitzar pràcticament
tots els projectes als quals
s'havien compromès el 2011 .
Va manifestar que ningú vo-
l ia pactar amb el PP i Lliçà
d'Amunt havia estat l 'excep-
ció, però ara potser canviari-
a; tot i això, va comentar que
tenien il· lusió per fer més i
estarien atents perquè tot si-
gui per bé.
Per la seva banda, el cap de

lista d'ICV-EUiA, Francisco
León, va felicitar l 'Alcalde i
va donar les gràcies als ciu-
tadans votants del seu partit.
León va demanar al nou
equip de govern que prioritzi
les persones i també una
mil lora en la comunicació i la
participació entre els grups
municipals i amb la ciutada-
nia, i va desitjar un bon
mandat a tots.
El cap de ll ista d'ERC, Joa-
quim Ferriol, després de feli-
citar l 'Alcalde, va dir que se
sentien legitimats per la
gent i que no claudicarien ni
es rendirien; "si avui no ha
estat possible, no renunciem
a fer-ho més endavant", va
manifestar. Va explicar que
havien intentat formar un
govern i que hi havien estat
a punt; i va agrair "la força i
la claredat" d'ICV-EUiA.
També va fer esment a CDC,
al qual va definir com "un
grup difícil i rocallós, que
encara no té prou seguretat
en les seves forces, o potser
massa". Ferriol va demanar
esperança, generositat i va-
lentia, "davant el conformis-
me de la societat que acaba
donant poder a qui més hi
pot guanyar". El cap de ll ista
d'ERC va acabar el seu dis-
curs donant les gràcies al
poble de Lliçà d'Amunt per la
seva confiança i va dir que
treballarien per fer-se digne
de la ciutadania.

Ignasi Simón, del PSC, durant el jurament del càrrec d'Alcalde

Discurs de l'Alcalde



4 > Notícies de l'Ajuntament

Composició del nou Consistori

PSC-CP: Ignasi Simón, Jordi Juárez, Mariona Pedrerol, Lourdes Estéfano, Albert Iglesias i Fran
Sánchez
ERC-AM: Joaquim Ferriol, Iban Martínez, Míriam Remolà, Antoni Albaladejo, Mercedes Mateo i
Miquel Ballester
ICV-EUiA-E: Francisco Manuel León i Antonio Polo
PP: Àngela Roca i Francisco Javier Millán
CiU: Manel Busquets

ERC-AM: Joaquim Ferriol, Iban Martínez, Míriam Remolà, Anto-
ni Albaladejo, Mercedes Mateo i Miquel Ballester

ICV-EUiA-E: Francisco Manuel León i Antonio Polo

PP: Àngela Roca i Francisco Javier Millán

CiU: Manel Busquets

Nou Equip de govern

PSC-CP: Ignasi Simón, Jordi Juárez, Mariona Pedrerol, Lourdes Estéfano, Albert Iglesias i Fran
Sánchez

Diferents moments de l'acte

Els altres grups
municipals presents al
Consistori
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Jul iol-Agost de 201 5

El veredicte i el l l iurament de
premis de l '1 1 a edició del
concurs fotogràfic Memorial
Joan Soley es farà el diven-
dres 3 de jul iol a 2 quarts de
8 del vespre a la sala
d’actes de la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres, juntament amb
l'obertura de l 'exposició amb
totes o part de les
fotografies seleccionades,
que es podrà visitar fins al
23 de jul iol .
Recordem també que

aquesta edició consta de
tres temàtiques: Ll içà d’A-
munt i la Vall del Tenes,
Ciutats i pobles del món
(novetat d'aquesta edició), i
Muntanya i paisatge. Es
mantenen els premis habi-
tuals: diners, vals econòmics
per bescanviar per cursos
de fotografia i inscripcions al
Casanova Foto Club.
El jurat estarà integrat per
persones relacionades amb
el món de la fotografia.

1 1 a edició del concurs
fotogràfic Memorial Joan
Soley

Horari d'estiu de l'OAC
Des del passat 29 de juny i fins al 7 de setembre, l 'ho-
rari de l 'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament és
de les 8h a les 1 4h.
A partir del 1 4 de setembre tornarà a obrir també les
tardes de dil luns de les 1 6h a les 1 9h.

Aplec de Santa Justa i Santa
Rufina

L'Aplec de Santa Justa i
Santa Rufina tindrà l loc el
diumenge 1 9 de jul iol .
La programació d'enguany
comptarà amb una celebra-
ció eucarística, un concert a
càrrec de la Bandeltenes i,
per acabar, un refrigeri per a
tots els assistents.

Ermita de Santa Justa i Sant Rufina

Festa Major 201 5

La festa major 201 5 tindrà
l loc del 7 al 1 3 de setembre.
Els dies previs, hi haurà
l ’ inici de la Juguesca i, a les
nits, Cinema a la fresca amb
la novetat que es repartiran
crispetes de forma gratuïta
als assistents (di l luns 7 i di-
marts 8 de setembre).
El dimecres 9 de setembre
hi haurà prova de la
Juguesca, teatre i el 5è
aniversari de la Bibl ioteca
Ca l'Oliveres amb diferents
actes al l larg del dia, així
com l’obertura de les
exposicions d’artistes locals.
El di jous 1 0 de setembre
engegarà oficialment la
Festa major amb el
tradicional Sopar de les
Àvies i l ’Embarraca’t, que
començarà amb la 3a edició
del festival Muntronik.
El divendres 11 de setem-
bre, Diada Nacional de Ca-
talunya, al matí hi haurà els
tradicionals actes de la Dia-

da; a la tarda, Concert de
Festa Major i Cercavila de
carrosses; a la nit, el Bal l a
la plaça i la 5a edició de la
Festa Flaixbac.
L’endemà, dissabte 1 2 de
setembre, hi haurà el
Formigueig de la Comissió
de Festes, el Concert de la
gent gran, el Correfoc, el
Ball de nit i , a l ’Embarraca’t,
Concert amb el grup número
1 del moment de música en

La Festa Major d'enguany tindrà l loc del di l luns 7 al diumenge 1 3 de
setembre.

català.
El darrer dia de festa
tindrem la Cercavila de
gegants i geganters, la
prova de la piscina de la
Juguesca, la Ballada de
gitanes, la prova de
l’estirada del tractor, el
veredicte de la Juguesca i el
fi de festa.
En el butl letí de setembre
publicarem tota la informa-
ció completa.

Darrer Ple del mandat 2011 -201 5
El darrer Ple del mandat
2011 -201 5 va tenir l loc el
passat 1 0 de juny. Hi havia
un únic punt consistent en
l 'aprovació de les actes de
les dues sessions anteriors,
que es van aprovar per una-
nimitat, amb una esmena in-
troduïda pel grup municipal
d'ERC en la sessió del 26
de març.
Abans d'acabar la sessió,
l 'Alcalde, Ignasi Simón, va
donar la paraula als repre-
sentants de cada grup mu-
nicipal i a la regidora no
adscrita.
Mari Marcos, la regidora no
adscrita, es va acomiadar
com a regidora i va tenir pa-
raules d'agraïment a les
persones que han estat al
seu costat i a les que li han
donat suport durant els anys
que ha estat a l 'Ajuntament
i, especialment, a la seva
famíl ia.
Francisco León, d'ICV-EUiA,
va dir que per el l aquest
mandat havia estat difíci l
d'executar i de treballar, i
que esperava que en el pro-
per fós més fàcil parlar;
també va donar les gràcies
als seus companys i als re-
gidors que ja no hi seran en
el proper mandat.
Manuel Díaz, de CiU, es va
acomiadar com a regidor
però va oferir la seva ajuda
per treballar per al poble;
també va tenir paraules
d'agraïment per a tots els
companys de taula.
Josep Santiago, del PP, es
va acomiadar de l 'Ajunta-

ment després de 24 anys de
regidor; va repassar la seva
trajectòria i la del seu partit a
Ll içà i va dir que se'n sentia
orgul lós i que se n'anava de
l'Ajuntament però que tots
els partits podien comptar
amb ell com a persona i com
a amic.
Joaquim Ferriol , d'ERC, va
comentar que la relació dels
grups polítics a l 'Ajuntament,
més anllà del que es diuen
en el Ple, és prou correcte i
amable, i va desitjar que no
es perdi. Però, això no treu
que l'oposició hagi de ser
valenta i dir el que pensa,
perquè no som nosaltres
que ho pensem sinó part de
la ciutadania que represen-
tem, som la seva veu en el
Ple, va argumentar. Ferriol
també va tenir paraules per
als regidors que s'aco-
miadaven, als qual va dir
que havia estat un honor

treballar amb ells.
Ignasi Simón, del PSC, va
agrair la confiança del grups
polítics amb els quals ha
format govern al l larg dels
dos darrers mandats. Sobre
l 'oposició, va dir que, en
aquest darrer mandat de
debat intens, dins de les po-
sicions de cadascú, sempre
hi ha hagut respecte, va do-
nar-ne les gràcies i va dir
que esperava que s'apro-
fondís encara més en el
diàleg, ja que l´únic objectiu
és que el poble de Lliçà mi-
l lori . També va fer referència
al personal de l 'Ajuntament,
"que fa que els polítics ens
sentim còmodes i la ma-
quinària gairebé funcioni
sola, amb quatre directrius, i
ajuden a que aquest poble
tiri endavant i sigui un refe-
rent de manera de ser i ens
permeti sentir-nos orgul lo-
sos d'on vivim".

Darrer Ple del mandat

Recordem que fa dos anys
es va commemorar el 31 è
aniversari de la reconstruc-
ció de l 'ermita i que l 'entitat
local Grup L'Abans i l 'Ajun-
tament va aconseguir verifi-
car que l 'ermita no és de
propietat privada, sinó de
propietat eclesiàstica.

Sopar de les Àvies
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Festival de cloenda de les Activitats
Esportives del Pavelló d'Esports
El Pavel ló d’Esports va
acol l ir, el passat 31 de
maig, el Festival de cloenda
de totes les activitats
esportives que s’hi han
portat a terme durant la
temporada 201 4-1 5 organit-

zades per la regidoria
d'Esports.
El festival es va iniciar amb
la benvinguda a tots els
famil iars i amics, unes 500
persones, dels 230
participants i , seguidament,

es va donar pas a la
presentació dels diferents
grups que feien exhibicions.
Hi va haver exhibicions de
jazz infanti l i d 'adults, fi tbal l ,
steps, activitat fisica de gent
gran, bal l-coreografies, etc.

Diferents exhibicions del festival de cloenda de les Activitats Esportives del Pavelló d'Esports

Horari d'estiu del Pavelló
d'Esports

Horari de la Piscina
Municipal

Piscina Municipal

Pavelló d'Esports

La Piscina Municipal està
oberta fins a finals de setembre

(segons climatologia), de di-
lluns a diumenge, d'11 h a 20h.

L'horari del Pavelló
d'Esports es manté igual
durant el mes de jul iol : de
di l luns a divendres, de 8h a
1 3h i de 1 5h a 20h, i dis-
sabtes i diumenges, tancat.
De tota manera, hi ha varia-

cions en l 'horari de les acti-
vitats dirigides que es porten
a terme al gimnàs del Pa-
vel ló d'Esports (per a més
informació: 93 860 70 25). A
l 'agost, restarà tancat tot el
mes.

- Del 21 de ju l iol a 1
d ’agost: obert de 8h a 1 5h,
amb servei complert de
Medicina de Famíl ia i I nfer-
meria
- Del 4 d ’agost al 1 0 de
setembre: Tancat

Horari d'estiu del CAP
Palaudàries

Per urgències fora d’aquest
horari :
- CAP La Cruïl la: de 8h a
21 h
- Atenció continuada del
CAP La Cruïl la: de 21 h a
24 h

CAP Palaudàries
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Jul iol-Agost de 201 5

Llegeix anglès aquest estiu
Recentment, la Bibl ioteca
Ca l’Oliveres ha fet una
compra d’uns 25 contes en
anglès adreçats als infants,
amb diferents nivel ls.
Trobem contes que poden
ser l legits pels propis
nens/es i d’altres contes
adreçats als més petitons on
l’adult ha de fer
l ’acompanyament de la
lectura.
Alguns dels títols són:
 Cave baby. Written by Jul ia
Donaldson; i l lustrated by
Emily Gravett

- Ben and Holly's Little
Kingdom: Magic School
- Look Inside a Farm
 That Rabbit Belongs to
Emily Brown
 Rex the Big Dinosaur -
Read it Yourself with
Ladybird: Level 1 Randall ,
Ronne
- Are You My Mother?
 Centipede’s One Hundred
Shoes
 The Secret Garden
 Pirate School - Read it
Yourself with Ladybird: Level
2

Festes de barri de juliol i agost
Can Salgot: 3, 4 i 5 de jul iol
L'Al iança: 4 de jul iol
Palaudalba: 1 0, 1 1 i 1 2 de jul iol
Can Xicota: 1 0, 1 1 i 1 2 de jul iol
La Sagrera: 1 8 de jul iol
Can Rovira Vell : 1 7, 1 8 i 1 9 de jul iol
Pineda Feu-El Pinar: 1 8 de jul iol
Ca l 'Esteper: 1 7, 1 8 i 1 9 de jul iol l
Can Rovira Nou: 24, 25 i 26 de jul iol

Sigues creatiu a la Biblioteca!

- Dimarts 7 de jul iol a les
1 8h: “Modelem el fang”.
Transformarem masses de
fang per jugar amb les
diferents possibi l itats creati-
ves.
- Dimarts 1 4 de jul iol a les
1 8h: Donarem color a les
formes que haurem creat la
setmana anterior i ens
emportarem la peça que
haguem realitzat.
- Dimarts 21 de jul iol a les
1 8h: “Inspira’t”. Entrarem a
una galeria d’art de pintura a
través dels l l ibres de la
bibl ioteca i, després de
veure diferents esti ls,
pintarem la nostra tela.
Tots els tal lers aniran a
càrrec del personal de la
bibl ioteca. Les places són
limitades i, per tant, cal
inscripció prèvia.
Durant el mes de jul iol , la
Bibl ioteca també rebrà la
visita dels nens i nenes del
Casal d’estiu, que vindran a
fer una activitat de joc
relacionada amb els contes.

L'autor local Lluís Oliván, al projecte "De
Capçalera"
El Servei de Bibl ioteques de
la General itat de Catalunya,
juntament amb la Institució
de les Lletres Catalanes
(ILC) i amb la col· laboració
de l 'Institut Català de les
Dones, impulsa el projecte
"De Capçalera".
L'objectiu d'aquest projecte
és fer evident el vincle
existent entre els escriptors
catalans i les bibl ioteques
públ iques del país
mitjançant una acció que té
com a antecedent el fet que
moltes bibl ioteques trebal len
de forma habitual amb
escriptors i escriptores i hi
tenen un tracte continuat en
el temps, que ha donat bons
fruits a nivel l de
col· laboracions, suports i
coneixements mutus.
El projecte demana a les
bibl ioteques que reconeguin
de manera preferent un
d'aquests escriptors/escrip-

tores de trajectòria l iterària
contrastada i amb els quals
mantenen una relació de
proximitat i , al seu torn, que
els escriptors triïn també
una bibl ioteca predi lecta o
"de capçalera".
El projecte planteja vàries
accions a trebal lar com és la
mil lora de l ’entrada referent
a l ’autor a la Viquipèdia,
l ’exposició de les obres de
l ’autor en un l loc visible de
la bibl ioteca, promoure un
acte a la bibl ioteca on l ’autor
porti a terme una
presentació o xerrada, entre
d’altres.
La Bibl ioteca Ca l'Ol iveres
ha reconegut de manera
preferent l 'escriptor l l içanenc
Lluís Oliván i, al seu torn,
aquest autor ha triat també
la bibl ioteca local com a
predi lecta o "de capçalera";
d'aquest vincle en sortiran
diverses accions.

Préstec de llibres electrònics
Si tens carnet de biblioteca,
des del passat 8 de juny està
actiu el servei de préstec
gratuït de ll ibres electrònics.
Les biblioteques públiques
catalanes posen a disposició
dels lectors 1 .951 títols
digitals, que es podran
demanar en préstec a través
de la web
Catalunya.ebiblio.cat. Es
podrà optar per la
reproducció en temps real
(streaming) o per la
descàrrega a l’ordinador o al
lector de ll ibres electrònics.
De fet, els ll ibres es podran
arribar a llegir en cinc o sis
dispositius diferents per un
mateix compte, i es podran
tenir un màxim de dos títols
durant 21 dies; després
s’esborraran del sistema au-

tomàticament.
Només estarà disponible la
versió per a Android de
l’APP. Més endavant,
s’incorporà la versió per a
iOS.

Enl laç a la Viquipèdia de
Lluís Oliván: http: //ca.wiki-
pedia.org/wiki/L-
lu%C3%ADs_Oliv%C3%A1
n_Sibat

Durant aquest mes de jul iol tornen els tal lers creatius adreçats a
nens i nenes a partir de 4 anys.

Ca l'Artigues: 27 i 28 de jul iol
Can Roure: 25 i 31 de jul iol i 1 i 2 d'agost
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Horari d'estiu de les
deixalleries

Festival de cloenda de les Activitats
del Centre Cívic Ca l'Artigues
El Centre Cívic Ca l 'Arti-
gues va acol l i r, el passat 5
de juny, el Festival de
cloenda d'activi tats que s’h i
han portat a terme durant
la temporada 201 4-1 5.
El festival va consistir en
exhibicions de coreografies
per part de diferents grups i
enti tats usuaris del centre

cívic: els grups de gimnàs-
tica, de gimnàstica per a
gent gran, de steps i
l 'Associació la Col la del
Ritme amb sevi l lanes i
zumba; a més d'una desfi-
lada de peces de vestir
elaborades en el tal ler de
tal l i confecció.
Els assistents també van

poder visi tar una exposició
amb una mostra de materi-
als elaborats a les activi-
tats de pintura a l 'ol i ,
patchwork, manual i tats i
puntes de coixí de perso-
nes que hi participen.
Final i tzat el festival , es va
oferir berenar a tots els
participants i espectadors.

Festival de cloenda de les Activitats del Centre Cívic Ca l'Artigues

El Centre Cívic Palaudàries i
el Centre Cívic Ca l’Artigues
romandran tancats del 27 de
jul iol al 31 d’agost, ambdós
dies inclosos.
Durant el mes de setembre
es podran fer les
inscripcions als cursos,
tal lers i activitats que
començaran a l’octubre en
ple rendiment, tot i que al
setembre ja s’ iniciaran

algunes activitats
organitzades per les
entitats.
Per a més informació i ins-
cripcions, dirigir-vos a:
- Centre Cívic Palaudàries.
Tel. 93 864 60 1 0, cc.palau-
daries@ll icamunt.cat
- Centre Cívic Ca L’Artigues.
Tel. 93 860 73 50,
cc.calartigues@ll icamunt.cat
Horari: de 1 5h a 20.30 h.

Horari d'estiu dels Centres
Cívics
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Les escoles i Euronet 50-50
Un total de 33.000 alumnes i
300 mestres, 89 escoles i sis
instituts de la demarcació de
Barcelona han participat
aquest any en el programa
europeu Euromet 50/50 max
de foment de l'estalvi
energètic. Per celebrar-ho,
una representació formada
per 250 alumnes i mestres de
22 escoles de 1 7 municipis de
Barcelona van participar el
passat 9 de juny, entre les 1 0 i
les 1 3h, a les Drassanes Re-
ials, en la festa de cloenda
organitzada per la Diputació
de Barcelona, en què alumnes
de les escoles implicades en
el programa van realitzar
activitats lúdiques i festives al
voltant de l'energia.
L'Euronet 50/50 max és una
iniciativa europea per
promoure l'estalvi energètic a
les escoles i altres edificis
públics amb l'aplicació del
concepte 50/50, consistent en
introduir incentius econòmics
a l'estalvi energètic
aconseguit.
Així, l'ajuntament responsable
de cada escola -que és qui
paga les factures- i
l'equipament signen un

Jul iol-Agost de 201 5

Calendari de preinscripció i matrícula per
al curs escolar 201 5-1 6
BATXILLERAT:
- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al
batxi l lerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de
l 'avaluació de setembre: de l '1 al 8 de jul iol de 201 5, ambdós inclosos.
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau
mitjà de formació professional: de l '1 al 8 de jul iol de 201 5, ambdós
ALTRES:
- Cursos de formació específics per a l 'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior (l levat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que
segueixen el calendari d'aquests ensenyaments): preinscripció del 6 al 1 0 de jul iol .

compromís segons el qual el
consistori es compromet a
retornar el 50% dels estalvis
econòmics aconseguits en
benefici de l'escola, mentre
que aquesta es compromet a
aplicar un conjunt de bones
pràctiques i a liderar el projec-
te.
D'acord amb les accions
realitzades en el conjunt
d'escoles i instituts que
participen en el programa,
l'estalvi ha estat de 2.731
euros de mitjana per escola
en consum d'electricitat i
energia, el que ha suposat

una reducció de 11 9 tones
d'emissions de CO2 a l'aire de
mitjana.
Actualment, el programa
Euronet 50/50 max abasta a
un conjunt de més de 500
escoles i 48 edificis públics
dedicats a altres usos. A la
demarcació de Barcelona,
participen en la iniciativa un
centenar d'escoles i deu
edificis públics dedicats a usos
no educatius.
A Lliçà d'Amunt, les escoles
Martí i Pol, Rosa Oriol i Sant
Baldiri participen en el projec-
te.

Concurs de DJ's Muntronik
Fest 201 5
Si ets jove, t’agrada punxar
música i creus que tens
nivel l , et convidem a
participar al tercer concurs
de DJ’s que aplega el
Muntronik Fest 201 5. Les
bases del concurs les
podreu veure amb detal l al
web de Joventut
www.espaijovegall iner.cat.
Pots presentar la teva
sessió des del dia 29 de

juny i fins al dia 1 5 de jul iol .
Els noms dels final istes
classificats del concurs es
publicaran al web de
Joventut i al web municipal
el dia 30 de jul iol i podran
punxar al Muntronik Fest
201 5 que tindrà l loc a la
Festa Major, on es decidirà
el guanyador o guanyadora
a través d’un jurat
professional.

Festa de cloenda Euronet 50/50

Terrasseta Jove
L’Espai Jove El Gal l iner et
convida a refrescar-te les
tardes i vespres de
divendres durant el mes de
jul iol a l 'era de la Bibl ioteca
Ca l ’Ol iveres. De 1 8h a 22h
podràs gaudir d’un raconet
per prendre alguna cosa
fresqueta amb els teus
amics i amigues: tindrem
música, zona de relax,
espai per a jocs i activitats
diverses, tastet de tal lers i
un munt de coses més que
faran de les teves tardes i
vespres de divendres els

mi l lors de tot l ’estiu. Tindràs
més informació a la web de
Joventut www.espai-
jovegal l iner.cat.
Recorda que cada
divendres a la nit també hi
ha la piscina municipal
oberta i que, si ets soci o
sòcia de l ’Espai Jove El
Gal l iner, tindràs descompte
en l ’entrada.
Si vols col · laborar en la
organització de les
Terrassetes Joves, vine al
Gal l iner i t’expl iquem com
fer-ho! T’hi esperem!

Resultat del procés de preinscripció als
centres escolars del municipi
Acabat el procés de
preinscripció i a les portes
de la matrícula en el moment
de tancar l 'edició d'aquest
butl letí, hi havia un centenar
de sol· l icituds fetes per al
curs de P3 a les escoles del
municipi, 36 de les quals
s’han fet a l ’Escola Ll içà
(nom provisional que es
dóna a la nova escola
resultat de la fusió de les
escoles Sant Baldiri i Països
Catalans), 37 a l’Escola
Rosa Oriol Anguera i 31 a
l ’Escola Miquel Martí i Pol.
Davant d’aquestes xifres, el
Departament
d’Ensenyament de la
General itat de Catalunya ha
donat cinc grups de P3 per
al municipi de Lliçà d’Amunt,
dos per a l ’Escola Ll içà, dos

per a l ’Escola Rosa Oriol i
un per a l ’Escola Miquel
Martí i Pol.
Pel que fa a les escoles
bressol municipals, hi ha
hagut 96 preinscripcions, 58
per a l ’Escola Bressol
Municipal Nova Espurna i 38
per a l ’Escola Bressol
Municipal Palaudàries, fet
que marca un tímid ascens
d’escolarització vers el curs
passat, un dels més afectats
per la greu davallada del
cens del municipi.
Els Instituts, en canvi,
enguany reben, a 1 r d’ESO,
els nois i noies nascuts l ’any
2003, any en què consten
les xifres més altes de
natal itat, amb 226 censats al
nostre municipi. D’aquests
nois i noies, 1 1 0 s’han

preinscrit a l ’ Institut Ll içà i 49
a l’ Institut Hipàtia
d’Alexandria. Pel que fa a
aquest darrer Institut, sortirà
la primera promoció que va
iniciar l ’ Institut fa quatres
cursos, alguns dels quals
han fet la preinscripció per al
1 r de Batxi l lerat de l ’ Institut
Ll içà, que ha rebut 29
sol· l icituds externes i 55
sol· l icituds d’alumnat que
prové del 4t d’ESO del
mateix institut, motiu pel
qual s’ha demanat un tercer
grup al Departament
d’Ensenyament de la
General itat de Catalunya.
Al cicle formatiu de grau
mitjà de sistemes
microinformàtics i xarxes
(SMX) de l’ Institut Ll içà hi ha
hagut 50 preinscripcions.
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Consells de seguretat
durant les vacances

Prevenció de robatoris en domici l is:
• Procureu que els accessos a casa vostra reuneixin unes mínimes
condicions de seguretat (portes bl indades, reixes, porticons, sistemes
d'alarma, . . . ). Si les finestres donen a patis interiors, tingueu present
que poden quedar ocultes a la vista dels veïns i, per tant, tenen poc
risc per als l ladres.
• Tanqueu sempre amb clau la porta de casa vostra, encara que en
sortiu per poc temps.
• Si perdeu les claus, canvieu els panys. També si ocupeu un domici l i
on anteriorment vivien unes altres persones.
• Procureu no deixar-hi objectes de valor ni gaires diners en efectiu.
Uti l i tzeu les caixes de seguretat de les entitats bancàries.
• Eviteu difondre que us absenteu de casa vostra durant el cap de
setmana o les vacances.
• Durant absències l largues, demaneu a algun famil iar o amic que
recul l i periòdicament el correu de la bústia, per evitar que s'hi acumuli .
Indiqueu-l i la manera de local itzar-vos.
• Si teniu contestador automàtic, no deixeu cap missatge en què es
pugui deduir que estareu fora durant uns dies.
• És recomanable instal· lar sistemes per evitar que les persianes es
puguin aixecar des de l ’exterior i deixar algun l lum encès o la ràdio,
sense que molesti el veïnat. També es pot deixar roba estesa a
l 'estenedor i si és possible poseu un temporitzador que permeti tancar i
encendre l lums en determinades hores. Amb aquestes mesures
evitareu evidenciar que no hi ha ningú a l 'interior.
• Faci l i tareu la vostra identificació com a persones propietàries
d'objectes robats i la seva recuperació si:
o Teniu un inventari detal lat, amb números de sèrie, marques o models
i , fins i tot, fotografies dels vostres objectes valuosos.
o Heu marcat els vostres objectes amb un signe, per exemple el DNI ,
en un l loc poc visible.
Prevenció de robatoris en comunitats de veïns:
• Procureu no obrir l 'entrada principal a persones desconegudes. Si ho
feu, poseu en peri l l la seguretat dels domici l is de tota la comunitat.
• No deixeu entrar-hi captaires ni venedors ambulants.
• Demaneu la identificació al personal de les companyies
subministradores.
• Si cal, comproveu-la amb una trucada a l 'empresa subministradora.
• Comproveu que la porta del garatge quedi tancada quan en sortiu o
hi entreu.
• Si a l 'exterior de l 'edifici es fan obres, comproveu que no es pugui
accedir als habitatges mitjançant bastides o escales.
• Si detecteu cap persona desconeguda o sospitosa al voltant de casa
vostra, no dubteu a trucar a la pol icia.

En general, si sou víctima d'un robatori , no toqueu res i poseu-vos en
contacte immediatament amb la Policia Local de Ll içà d’Amunt (93 860
70 80), o al Cos de Mossos d’Esquadra (088)

Prevenció de robatoris a l ’hotel :
• En el moment d’arribar i marxar de l ’hotel no perdeu de vista
l ’equipatge, sobretot si viatgeu amb autocar
• Quan estigueu dormint, tanqueu finestres i balconades
• Quan sortiu de l ’habitació, tanqueu les finestres i la porta amb clau
• Uti l i tzeu les caixes de seguretat de l ’hotel per guardar-hi els objectes
de valor i recol l iu-los només quan els penseu uti l i tzar
• Deixeu sempre la clau de l ’habitació a la recepció de l ’hotel
Prevenció de robatoris a la platja:
• Eviteu portar-hi objectes de valor; porteu únicament els diners
imprescindibles
• Mantingueu a la vista els objectes personals mentre us banyeu.
Prevenció de robatoris a la via públ ica o als mercats:
• Porteu sempre un document acreditatiu
• Porteu les bosses de mà i les càmeres fotogràfiques creuades al
davant del cos. Eviteu portar-les a l ’esquena
• Porteu les carteres a les butxaques interiors o en bosses de mà o
ronyoneres convenientment tancades
• No porteu més diners dels necessaris; no en feu ostentació en el
moment de fer un pagament i no participeu en jocs de carrer on s’hagi
d’apostar diners, són un engany
Prevenció de robatoris al vehicle:
• Deixeu sempre, per curta que resulti l ’absència, el vehicle totalment
tancat
• Mentre circuleu per autopista, no us atureu a zones no autoritzades i
preneu precaucions si us fan indicacions des d’un altre vehicle per tal
que us atureu
• Uti l i tzeu preferentment aparcaments vigi lats
• No deixeu visibles a l ’ interior del vehicle objectes de valor, targetes
de crèdit o documents importants
Prevenció en les sortides nocturnes:
• Porteu sempre un document acreditatiu i una targeta de l ’hotel on us
al lotgeu
• No us quedeu dormint a l locs públ ics ni a la platja

EN CAS QUE SIGUEU OBJECTE D'UN DELICTE:
• Memoritzeu totes les dades possibles, no toqueu res, aviseu la
Policia i ateneu-ne les indicacions
• En presentar una denúncia, porteu un document d’ identificació
personal i , si és possible, els que acreditin la propietat dels objectes
sostrets.

Festival de cloenda de les Activitats
del Centre Cívic Palaudàries
El Centre Cívic Palaudàri-
es va acol l i r, el passat 1 2
de juny, el Festival de
cloenda d 'activi tats que
s'h i han portat a terme
durant la temporada 201 4-
1 5.
El festival va consisti r en

exh ibicions de d i ferents
activi tats físiques: g imnàs-
tica de la gent gran , zum-
ba, bal ls en l ín ia, tai -txí,
bal ls de saló i sevi l lanes.
Els assistents també van
poder visi tar una exposició
amb una mostra de tre-

bal ls manuals, patchwork i
costura elaborats a les ac-
tivi tats corresponents per
part de persones que h i
participen .
Final i tzat el festival , es va
oferi r berenar a tots els
participants i espectadors.

Festival de cloenda de les Activitats del Centre Cívic Ca l'Artigues



Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Portabella: 5 de jul iol i 9 d'agost
Valeta: 1 2 de jul iol i 1 6 d'agost
Esplugas: 1 9 de jul iol i 23 d'agost
Galceran: 26 de jul iol i 30 d'agost
Trul lols: 2 d'agost
Farmàcia Mas: tots els diumenges i festius de 9 a 1 3.30 h
HORARIS DE GUÀRDIA:
Diumenges i festius: de 1 0h a 1 3h
Urgències fora d'horaris: cal trucar a la Policia Local:
93 860 70 80

Publicitat

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.

El SEOVT estrena App

Jul iol-Agost de 201 5

El Servei d'Empresa i Ocu-
pació de la Vall del Tenes
(SEOVT) ha estrenat una
App on les persones interes-
sades poden trobar les ofer-
tes laborals actualitzades i
fer-ne la inscripció. Aquesta
app inclou tota l'oferta del
SEOVT relacionada amb
Ocupació, Empresa i For-
mació, així com l'accés al
blog i al butlletí electrònic.

Cristina Garcia s'imposa a la Lliga Catalana
de BMX-Race
La pi lot de BMX-Race l l iça-
nenca Cristina Garcia va
tornar a pujar al podi des-
prés d'algunes proves de
no fer-ho. Va ser a la ter-
cera prova de la Ll iga Ca-
talana, a Vi la-Sana (el Pla
d 'Urgel l ), en què competia
en la categoria Olympic

Women. Garcia va fer una
excel · lent ronda de semifi-
nals, amb tres primeres
posicions en les tres mà-
negues i va perl longar el
seu domin i a la final : Cris-
tina Garcia va dominar la
prova des dels primers
metres i va arrribar a aga-

Captura de tortugues
exòtiques a Can Dunyó

Els Agents Rurals, a petició
de l'Ajuntament, han posat un
parany per capturar exem-
plars de tortugues exòtiques
que han aparegut a la bassa
de Can Dunyó. L'alliberament

d'espècies exòtiques està
prohibit i, en aquest cas, són
un perill per a la supervivèn-
cia d'espècies protegides del
nostre ecosistema fluvial,
com la tortuga de rierol.

Les 24H de la Vall del Tenes amplien les
categories
La 36a edició de les 24 Hores
Internacionals de Resistència
en Ciclomotors de la Vall del
Tenes, que tindrà lloc el 5 i 6
de setembre, va obrir el pas-
sat 1 de juny la inscripció. A
les categories existents de
Grup 2 (automàtiques de

50cc refrigerades per aire),
Grup 3 (refrigerades per ai-
gua) i Green cup (elèctri-
ques), s'afegeix la
PromoDerbi, reservada a
Derbis Variant que estiguin
sota el reglament de la Copa
Variant 201 5. A més s'ha divi-

dit l'antiga categoria de Pro-
moCup 2T en dues: una per
a ciclomotores de marxes
amb motor de ciclomotor i
preparació lliure, i l'altra per
motor i xassís de ciclomotor.
Més informació i inscripcions
a www.24hores.cat.

far un avantatge de fins a
350 metres que l i va per-
metre imposar-se amb
molta autori tat. Després
d'aquest triomf, Garcia es
referma en el l iderat de la
competició quan encara
fal ten proves per completar
la temporada.
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En primer lloc volem felicitar a I ’Ignasi Simón com a nou alcalde del nostre poble i desitjar-l i molts encerts en aquesta nova legislatura.
En segon lloc, expressar els sentiments i motius que ens varen fer prendre la determinació de votar-nos a nosaltres mateixos en el ple de l’Ajuntament per elegir alcalde.
La realitat és que, el passat 24 de maig, vam tenir un mal resultat, només varem obtenir 1 dels 1 7 regidors, fet que no ens legitimava per decidir l ’Alcaldia, no ens
pertocava a nosaltres triar.
Malgrat que aritmèticament el nostre vot podria ser decisiu, enteníem que democràticament no ens corresponia.
Per aquest motiu, vàrem decidir i vàrem consensuar amb el nostre partit que davant dels resultats obtinguts, per coherència, ens havíem de votar a nosaltres mateixos,
el cap i a la fi, és el que ha triat el poble.
Nosaltres, a partir d’ara, estarem amatents a l’acció del futur govern municipal, que ha de tenir com a eixos bàsics el progrés social i el fet sobiranista, donat que
nosaltres som un partit sobiranista que treballem i sempre treballarem pel conjunt de tota la ciutadania del municipi i per la Independència de Catalunya.
Si en algun moment, el futur govern abandona algun d’aquests dos eixos, nosaltres estarem all iberats per emprendre aquelles accions necessàries, dins de la nostra
capacitat d’actuació, per redreçar el ful l de ruta.
Una de les coses que ha de tenir clara la ciutadania és el nostre afany per fer poble. Tota valoració feta ha tingut aquesta voluntat, una voluntat que ha estat molt
meditada i consensuada; un objectiu que sempre ha cercat en el seu camí el mil lor pel nostre municipi.
Ara només ens queda una pregunta: És just el sistema, per tal que una arbitrarietat d’aquesta magnitud, recaigui sobre el grup menys votat?. Nosaltres creiem que
no. . . . .

Grups Municipals

Des del PSC de Lliçà d’Amunt agraïm a totes aquelles persones que, creient en el nostre projecte, ens van donar suport el passat 24 de maig. Suport durant
la campanya, participant activament, compartint experiències i anhels, i treballant dur per aconseguir aquest èxit que ens ha omplert totalment de fel icitat.
Però també va per aquelles persones que, tot i no haver participat activament de la campanya, han volgut confiar en nosaltres. A totes i tots: gràcies.
En aquest context d’agraïments, ens ratifiquem en les nostres formes de fer política. Tenim un codi ètic i un programa fort i real ista, i que seguirem, fi l per
randa, per tal de convertir-nos en allò que vam prometre, i que pretenem ser: un instrument al servei de la ciutadania i una eina al servei de la nostra
comunitat, oberta a noves propostes i disposada a portar la democràcia als extrems més amplis de la seva definició. Tenim molta feina per endavant. Tenim
molt futur per compartir i les energies carregades per fer-ho tots junts.
Nosaltres us convidem a fer camí conjuntament amb nosaltres perquè al nostre projecte hi entra tothom que hi vulgui participar, independentment de que ens
hagi votat o no.
Per acabar, només volem donar-vos les gràcies una altra vegada, gràcies de tot cor.

Desde EUiA queremos empezar agradeciendo a todos los vecinos/as de Lliçà d’Amunt, que han depositado su confianza en nosotros en forma de voto en las últimas
elecciones municipales. No somos gente de grandes gastos en campaña, pero nuestro mensaje de hacer un importante cambio a todo lo que se había hecho en
Lliçà ha llegado, y ha calado en nuestros vecinos/as, ellos han hecho que seamos la tercera fuerza más votada. Tenemos claro que esto no se acaba aquí, si no que
empieza, y que os vamos a seguir pidiendo ayuda para llevar a cabo nuestro programa, que es el vuestro. Cuando supimos los resultados, hicimos una gran apuesta
por hacer pactos para cambiar el gobierno, y de todos es sabido que nuestro proyecto era hacerlo junto a ERC, no pudo ser, y ahora nos toca hacer oposición. Hacer
una oposición fuerte, dura y con las ideas muy claras, pero también cercana, no al alcalde, sinó a la gente, a la ciudadanía de Lliçà que es a la que nos debemos. En
las próximas fechas vamos a establecer herramientas de trabajo para acercarnos más a todos vosotros/as y haceros partícipes de todas nuestras propuestas en los
plenos, para que entre todos/as podamos conseguir una mayor participación ciudadana en todo lo que se decide en el ayuntamiento. Seguimos pensando que la
democracia no tiene que ser algo que sólo nos deje votar una vez cada 4 años. Un gobierno en minoría es una oportunidad buenísima para que las cosas no se
hagan por decreto, como se venían haciendo, sino que se tenga que buscar un consenso. No sólo se puede hacer propuestas desde el ayuntamiento, también se
puede desde la oposición y nosotros con vuestra colaboración lo haremos. En la legislatura que dejamos atrás se han llevado a cabo políticas de derechas y esa
tendencia hay que cambiarla, no podemos seguir obviando, los desahucios, las ayudas en la nutrición, la falta de empleo, y jugar a ser paternalistas ofreciendo
limosnas y puestos de trabajo inventados, para presumir luego de presupuestos saneados. El miedo está cambiando de bando y eso se ha visto escenificado en las
grandes capitales, Madrid y Barcelona, hagamos entre todos/as que Lliça d’Amunt sea el siguiente, AYÚDANOS ACONSEGUIRLO.

Des d’aquest espai us volem agrair el suport en les darreres eleccions municipals. Gràcies als que heu confiat en nosaltres i gràcies als que heu treballat de
valent, implicant-vos en la redacció del programa i en el disseny i la feina de la campanya electoral. Hem tingut uns molt bons resultats, amb el 30% dels vots
emesos, però no ha estat suficient per unes desenes de vots. Hem estat molt a prop de poder canviar Ll içà d’Amunt. Els propers temps continuarem amb la
nostra tasca des de l’oposició, però no renunciem a cap escenari en el futur.
Donat el resultat electoral, hem intentat formar govern amb ICV-EUiA i CiU. Hem treballat amb gran il · lusió dels tres grups per poder tirar endavant un
projecte diferent pel nostre poble. Finalment, però, la intervenció externa als grups municipals ha aconseguit forçar la investidura per la mínima del cap de
ll ista del PSC. Lamentem que els esforços conjunts dels tres grups hagin estat estèri ls fins avui. Aquesta alternativa de govern l ’hem treballada durant els
quatre anys que hem estat junts a l ’oposició. Hem aconseguit acords en grans temes, mantenint cada grup la seva visió social i local, però aprenent a
col· laborar. En tot cas, volem agrair a EUiA la seva voluntat d’acord, que ens ha permès votar conjuntament a la investidura.
Acabada la dinàmica electoral, comencem a treballar amb un grup municipal nou, amb 6 regidors. El mandat 201 5-201 9 encara no té definit el paper de cada
grup, ja que en el moment d’escriure aquestes línies no s’ha concretat quina serà la majoria de govern. La investidura no va donar pistes de quins suports en
ferm disposa el grup social ista, que té també 6 regidors. Així les coses, les combinacions dels grups al govern inclouen tots els partits.
Apel· lant a aquesta incertesa, que ens impedeix ara de ser més concrets, us anunciem que continuarem treballant pel municipi. Intentarem mil lorar i guanyar-
nos la vostra confiança. Mantindrem la col· laboració amb tots els grups i seguirem treballant per ser l ’eix principal de l ’alternativa al govern actual.

En primer lugar, queremos agradecer la confianza de aquel los que nos han votado en las elecciones municipales y, también, a los miembros de la candidatura del Partido
Popular en Ll içà d’Amunt. En nuestro municipio, el PP mantiene la representación con dos concejales electos, Mª Angela Roca Corts y Javier Mi l lán Vidal , 1 y 2 de la
candidatura.
En los últimos ocho años, los hombres y mujeres del Partido Popular han demostrado que saben gobernar anteponiendo los intereses de los vecinos de Ll içà por delante de
cualquier ideología partid ista. Así ha sido durante los dos últimos mandatos, en los que el PP ha formado parte del gobierno municipal . Del mismo modo, hemos demostrado
que sabemos estar en la oposición: con más de 24 años de experiencia, sabemos lo importante de real izar una oposición contundente pero, al mismo tiempo, constructiva.
Quizás sea esta experiencia acumulada la que expl ique el porqué el Partido Popular ha obtenido en Ll içà d'Amunt el doble de concejales que en el resto de los municipios de
nuestra comarca. Cuando l levas mucho tiempo en un cargo, acabas por conseguir mayor legitimidad que aquel los que prometen con i lusión, pero sin experiencia, y que no
conocen aún la real idad de lo que van a tener que gestionar.
Queremos dar por final izado el mandato 2011 -201 5 recordando los éxitos y las cosas buenas. Las que hemos podido hacer gracias al esfuerzo de todos, y las que son fruto
de un equipo de gobierno que ha mostrado una visión a largo terminio y no a corto. Así se han podido sacar adelante proyectos importantes, contando con ayudas de otras
administraciones y siempre pensando en lo mejor para nuestro pueblo. Y al final hemos conseguido nuestro objetivo: Ll içà d'Amunt ya no es sólo un municipio más del Val lès.
Ahora nos conocen como un pueblo con su encanto de siempre, pero con la fuerza de una ciudad.
Desde esta columna condenamos los actos incívicos de los que se dedicaron, durante toda la campaña, a repartir panfletos por el municipio con la única intención de hacer
daño al Partido Popular y a las personas de la candidatura. Tuvimos que soportar actos vandál icos y pintadas con amenazas de muerte en la vivienda de nuestro nº 2.
Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse y que la justicia actue en consecuencia con los responsables de estos lamentables actos.
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Jul iol-Agost de 201 5

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.
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Campeonato de Cataluña de Kyokushinkai
Los competidores del Club
Shorin-Ryu de Lliçà d’Amunt
participaron en el
Campeonato de Cataluña de
Kyokushinkai celebrado el
día 9 de Mayo de 201 5 en
Montcada i Reixac
obteniendo los siguientes
resultados:
KATAS:
Benjamín Mixto:
• Campeona: Ingrid Sólvez
• 3ª clas. : Laura Vallet
Alevín Mixto:
• Campeona: Núria Pérez
• Subcampeón: Marc López
Juvenil Femenino:
• Subcampeona: Sara Vallet
• 3ª clas. : Carla Giménez
Cadete Femenino:
• Campeona: Judit Rando
KUMITE:
Junior Masculino:
• 3º clas. : Álex Redondo
Sénior Masculino:
• Campeón: Jordan Herrán

Club Shorin-Ryu Ll içà
d 'Amunt

Open Copa Catalana Multi-Sport
Resultados del club Shorin-
Ryu de Lliçà d’Amunt en el
campeonato Open Copa
Catalana Multi-Sport
celebrado en Badalona el
pasado día 1 7 de mayo de
201 5:
• Cadete Masculino ligero 1 4-
1 5 años: 3º clas. Héctor Moya
• Cadete Masculino pesado
1 4-1 5 años: 3º clas. Rubén
Camús
• Cadete femenino 1 4-1 5
años

: Subcampeona Judit Rando
• Junior Masculino 1 6-1 7
años: Campeón Álex

Redondo i 3º clas. Sergi
García
Club Shorin-Ryu Lliçà d'Amunt

V Open de Karate Goshingo 2015
DEFENSA PERSONAL:
Mixto hasta 7 años:
• 2º clas. : Julen Latorre –
Arnau García
Mixto 8-1 0 años:
• 1 º clas. : Marc López –
Núria Pérez
• 2º clas. : Núria López –
Laura Vallet
• 3º clas. : Mohamed Amin
Daoudi – Adil Daoudi
Mixto 1 4-1 5 años:
• 1 º clas. : I ris Grande – Alba
Marco
• 2º clas. : Álex Redondo –
Joel Valiente
Senior:
• 2º clas. : Toni Rodríguez –
Agustín Porcel
KATAS GOSHINDO:
Mixto hasta 7 años:
• 1 º clas. : Laura Vallet
• 2º clas. : Verónica
Cuadrado
Mixto 8-1 0 años:
• 1 º clas. : Núria Pérez
• 2º clas. : Marc Lopéz
• 3º clas. : Eva Monreal
Mixto 11 -1 3 años:
• 1 º clas. : Sara Vallet
• 3º clas. : Carla Giménez
Mixto 1 4-1 5 años:
• 2º clas. : I ris Grande
Mixto senior:
• 3º clas. : Toni Rodríguez

KATA FREE STYLE
ARMAS:
Mixto 6-8 años:
• 2º clas. : Arnau García
Mixto 9-1 3 años:
• 2º clas. : Alejandro López
• 3º clas. : Ángel López
Mixto 1 4-1 8 años:
• 1 º clas. : Sara Vallet
• 2ºclas. : Alba Marco
• 3º clas. : I ris Grande
Senior:
• 1 º clas. :Toni Rodríguez
KATA CHANBARA:
Infanti l mixto:
• 1 º clas. : Marina Gil
• 2º clas. : Anas Oulad
Aissa
• 3º clas. : I lyas El Marzguioi
KUMITE CHANBARA:
Mixto hasta 7 años:
• 1 º clas. : Laura Vallet
• 2º clas. : Víctor Monreal
Mixto 8-1 0 años:
• 2º clas. : Julen Latorre
• 1 º clas. : Marina Gil
• 2º clas. : Anas Oulad Aissa
• 3º clas. : I lyas El Marzguioi
Mixto más de 1 2 años:
• 1 º clas. : Marina Gil
• 2º clas. : Carla Giménez
• 3º clas. : Si lvia Gil

Club Shorin-Ryu Lliçà
d'Amunt

Publicitat

Opinió
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Playback de la Colla de
Gitanes

Publicitat

Un any més, la Colla de
Gitanes organitzem la festa
del Playback per finalitzar les
activitats d’aquesta
temporada.
Per qui encara no ens hagi
vingut a veure mai, us direm
que és una festa molt
completa. S’inicia amb un
sopar i acaba amb un gran
espectacle.
L’espectacle és un musical
en format de Playback
realitzat per tots aquells
balladors i balladores de la
colla que els darrers dies
l’han anat preparant.
Dels més petits als més
grans, tothom es transforma
dalt de l’escenari interpretant
alguns dels cantants de

moda o dels que ja formen
part dels nostres records.
Qui vulgui venir-hi, té dues
maneres de fer-ho:
- sessió completa de sopar-
espectacle, a les 8 del ves-
pre. Cal comprar el tiquet
prèviament els divendres de
6 de la tarda a 1 2 de la nit
durant els assajos al gimnàs
de l’Institut Lliçà.
- només l’espectacle, a les
1 0 de la nit. L’entrada són
3€.
Aquest any el Playback serà
el dissabte 11 de juliol a la
sala de l’Aliança.
NO US HO PERDEU!

Ball de Gitanes de Lliçà
d'Amunt

Equips campions del CB Lliçà d'Amunt
JUNIOR FEMENI:
Campiones de ll iga segona
fase Nivel l A
INFANTIL B MASCULI :
Campions de ll iga Nivel l B

MINI MASCULI :
Campions l l iga Nivel l C
(imbatuts)
CADET FEMENI:
Campiones de ll iga Nivel l B

(Imbatudes)
MINI A FEMENI:
Campiones de ll iga Nivel l B

Club de Bàsquet Ll içà d 'Amunt

Opinió
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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.

Opinió

Bústia del lector

Recordem que el butlletí té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Inscripcions per a la Catequesi de Primera
Comunió

La Parròquia de Lliçà
d'Amunt proposa a les
famíl ies del nostre municipi,
que hi estiguin interessades,
la catequesi de Primera Co-
munió, per als infants a
partir de 3r curs de primària.
"PER CRÉIXER JUNTS EN
VALORS, EN HUMANITAT"
és el lema que s'ha escoll it
per a la campanya
d'inscripcions d'enguany.
Certament, volem oferir un
àmbit d'una formació
humanitzadora, en un
ambient on els nostres nens

i nenes s'hi trobin acoll its,
així com les seves famíl ies, i
creixin també "per dintre",
tot preparant-se per rebre la
Primera Comunió. La
catequesi té una durada de
dos cursos, amb una hora
setmanal els di l luns a la
tarda. Podeu passar a fer la
inscripció tots els dimarts,
als locals parroquials, de
1 9.30 a 20.30 hores
(excepte a l 'agost). US HI
ESPEREM!

Mossèn Aaron

L'Institut Hipàtia es vesteix d'esport
1 r ESO – “RODANT PELS CARRERS”- 27 de maig
Un any més hem celebrat la PEDALADA de 1 r ESO,
organitzada pel programa PAE de l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, on els nostres alumnes han fet un recorregut de 1 0km
per trams urbans i rurals. Policia Local i Protecció Civil han
dinamitzat aquesta sortida amb molta professionalitat. Aquest
any, 2n ESO ha pogut participar de la sortida, ja que l'any
passat ens va ploure i es va haver d'anul· lar. Per tant, estem
doblement agraïts per l 'organització.

2n ESO – “OLIMPÍADAATLÈTICA”- 20 de març
És projecte de centre la OLIMPÍADA ATLÈTICA de 2n ESO,
que per 2a vegada s'ha celebrat a les pistes d'Atletisme de
Parets del Vallès. Els nostres alumnes es converteixen en
atletes olímpics de l'Institut Hipàtia tot corrent, saltant i l lançant
en 8 de les discipl ines del programa atlètic. Els professors en
són jutges i animadors. Hem fet medalles pels campions de
cada prova, així com una copa per a cadascun dels 3 equips
que hi participaven. Tots els participants han rebut un merescut
obsequi pel seu esforç i superació personal.

3r ESO – “ESPORT A LA PLATJA”- 5 de maig
Juntament amb l'institut Maremar del Masnou hem organitzat
aquesta trobada esportiva a la platja d'Ocata, al Maresme.
Alumnes dels 2 centres repartits en 3 equips tenen l'oportunitat
de practicar esport conjuntament i fer amistat amb altres
alumnes de la mateixa edat. Els esports de platja que hem
practicat són el voleibol, el baseball , futbol, pales platja i
l lançament de vòrtex.

4t ESO – “LA DUATHLÓ”- 5 de juny
Aquest any ens hem estrenat amb aquest projecte que
consisteix en cursa a peu combinada amb bicicleta tot terreny
pels camins del nostre municipi. Els nostres alumnes escoll ien
participar de la modalitat individual o parelles. Havien de córrer
11 00m, bicicleta 6 o 9km i, per acabar, els 11 00m. Policia Local
i Protecció Civil ens ha ofert el seu suport, sense el qual no
s'hagués pogut organitzar la prova. Els professors hem estat
els organitzadors i jutges dels control per on passaven els i les
duathletes. Hem fet medalles per als 3 campions de cada
prova, proporcionades per Amunt Club Ciclista. Tots els
participants han rebut un merescut obsequi pel seu esforç i
superació personal.

I nsti tut H ipàtia d 'Alexandria

"Neridian", primera novel· la
del ll içanenc Mario Martínez
Si t’agrada molt l legir i
sobretot les històries de
fantasia i dracs, l lavors
estàs d'enhorabona.
Recentment s'han donat a la
bibl ioteca de Ca l'Oliveres
dos exemplars de la primera
novel· la publicada per mi,
Neridian. Es tracta d’una
història ambientada en un
món fantàstic on pots trobar
bruixots, cavallers i dracs,
de races tan diferents com
nans, orcs i elfs. La història
comença al mateix regne de
Neridian, on un canvi polític

fet pel rei Tereadis, fa que el
poble tingui més poder, veu i
vot al consell de la capital
Neris. Això no agrada als
regnes propers, sobretot al
regne de Targ que fins
l lavors eren els seus aliats.
Els reis veuen aquest canvi
com una amenaça al seu
poder. Pots trobar més
informació a la pàgina web:
http://neridian.wordpress.com

Mario Martínez Arrabal



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 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 52 25
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

Activitats per a la gent gran

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

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

Xerrada sobre voluntariat
Dijous 2 de juliol
No et quedis parat o parada aquest
estiu! Es demana un mínim
d’inscripcions, sinó quedarà
anul· lat.
Hora: 1 7h

Costura creativa
Dilluns 6 de juliol
Vine i tunneja aquella roba que ja
no fas servir.

Decoracions d'estiu
Dimarts 7 de juliol

Taller de samarretes esti-
uenques
Dijous 9 de juliol

Taller de trenes i xurros de
fil
Dilluns 1 3 de juliol
Posa’t guapa o guapo amb el tal ler
de trenes i xurros de fi l .

Taller de cuina
Dimarts 1 4 de juliol
Sandwitchs ràpids i saludables per
a l ’estiu.

Taller de Fofuches I
Dimecres 1 5 de juliol

Taller de Fofuches II
Dijous 1 6 de juliol

Torneig de Ping Pong
Dilluns 20 de juliol
Hi haurà premi per al guanyador o
la guanyadora. Es demana un
mínim de 6 inscrits, sinó el torneig
quedarà anul· lat.
Inscripcions: fins a les 1 7.30h del
mateix dia

Tarda de jocs de taula
Dilluns 21 de juliol
Vine a estrenar jocs nous!

Taller d'ungles creatives
Dijous 23 de juliol

Collage "Moments al Ga-
lliner"
Dilluns 27 de juliol
Farem un collage amb Scapbooking i
fotos del Galliner.

Tarda de comiat
Dijous 30 de juliol
Farem un berenar, jugarem i ens ho
passarem d’al lò més bé, ja que ens
acomiadem fins al setembre!

Terrassetes joves
Divendres 3, 1 0, 1 7 i 24 de ju-
liol
Trobaràs un munt d’activitats
interessants per fer a l ’era de
l’Espai Jove i la Bibl ioteca.
Hora: a partir de les 1 8
Més informació: web
http://www.espaijovegalliner.cat/

La majoria d'activitats comencen a
les 1 7.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; les places
són limitades i la inscripció és gra-
tuïta.

Telèfons Agenda
Reiki Solidari
Dissabte 1 8 de juliol
Sessions de reiki de 45 minuts a can-
vi de 5 euros en aliment, que no si-
guin frescos, per al Banc d'Aliments.
A càrrec d'Esther Menéndez i Ferran
Montes, mestres de Reiki.
Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca
Més informació i reserva d'hora:
626 72 11 23
Organitza: Esther Menéndez

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Sortida al Pallars i la Vall
Fosca
Del 7 al 9 de juliol
1 r dia: Origen-Salàs de Pallars i el
museu de l'antic comerç-Llavorsí;
2n dia: La Vall Fosca. Telefèric de
Sallente i el l lac Estany-Gento +
museu hidroelèctric de Cabdella;
3r dia: Llavorsí-Tremp-Camarassa-
Origen.
Hora de sortida: 7h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 275 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Sortida al Màgic Món del
Tren + Pantà de Sau + es-
morzar i dinar a La Gleva
Dissabte 11 de juliol
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 48 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Viatge a La Camarga i
Provença (França)
1 r dia: origen-Nimes; 2n dia: Aigües
Mortes- Passeig en Vaixel l pel Ca-
nal del Rhone; 3r dia: Avignon-La
Bambousaraie; 4t dia: Arles-Les
Saintes Maries de la Mer; 5è dia:
Nimes-Narbonne-Origen.
Del 1 0 al 1 4 d'agost
Hora de sortida: 7h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 698 euros (autocar, hotel, pen-
sió completa, visites, entrades, guies
locals, guia acompanyant i assegu-
rança).
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 3,
1 0, 1 7, 24 i 31 de juliol 1 6.30h
Casal de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 4, 1 1 , 1 8 i
25 de juliol 1 6.30h Casal de la
Gent Gran

Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de
mes (26 de juliol) de 1 7h a 20h
Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes
1 7.30h

Ball en línia:
El mes de jul iol no hi haurà ball en
línia i es tornarà a remprendre al
setembre.
Ball: Segon diumenge de mes
(1 2 de juliol) 1 7h

1 1 è Concurs de fotografia
"Memorial Joan Soley"
Divendres 3 de juliol
Veredicte i l l iurament de premis,
juntament amb l'inici de l 'exposició de
les fotografies.
Hora: 1 9.30h

Vine a fer mitja, ganxet i/o
"trapillo"
Tots els dilluns de juliol
Entre tots i totes adornarem els arbres
de l 'era de la Bibl ioteca per al 5è ani-
versari. A càrrec d'El isenda Cladellas.
Cal portar les agulles.
Hora: 1 8h

Taller creatiu
Dimarts 7 de juliol
"Modelem el fang". A càrrec d'Agnès
Navarro i Carme Romero. Adreçat a
infants a partir de 4 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places l imitades.

Taller creatiu
Dimarts 1 4 de juliol
"Pintem el fang". A càrrec d'Agnès
Navarro i Carme Romero. Adreçat a
infants a partir de 4 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places l imitades.

Taller creatiu
Dimarts 21 de juliol
"Inspira't". A càrrec d'Agnès Navarro i
Carme Romero. Adreçat a infants a
partir de 4 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places l imitades.

Horari d’estiu: Del 27 de juny
al 1 2 de setembre (ambdós
inclosos), dissabtes tancat. Del
3 al 28 d'agost (ambdós
inclosos) la bibl ioteca estarà
tancada per vacances.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament




