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Disposa de la targeta d'usuari/ària de la deixalleria i quin ús en fa?

Amb la targeta d’usuari/ària de la deixalleria pots beneficiar-te d’un
descompte del 1 5% sobre la taxa de residus si fas un nombre
mínim de visites a la deixalleria repartides al l larg de l’any. En la
darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els
ll içanencs i l l içanenques disposen d'aquesta targeta i, en cas afir-
matiu, si l 'han util itzada el nombre suficient de vegades per gaudir
del descompte. El resultat ha estat que, de les 33 persones que han
participat a l'enquesta, un 52% ha contestat que té la targeta d'usu-
ari/àia de la deixalleria i gaudeix del descompte; un 1 8% ha dit que
té la targeta però que no ha obtingut el descompte; un 27% ha con-
testat que no la té; i un 3% 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 ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presen-
ten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta ciutadana

In iciem un nou camí mai explorat fins ara, el camí de la suma, el camí que ens ha de
dur a construir un poble mil lor amb l ’esforç i la impl icació de tots, amb el Govern més
ampl i mai vist en el nostre poble, quatre grups polítics, PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU, que
sumem 1 5 regidors dels 1 7 que hi ha en total . I aquest fet és històric i esperem que més
d’un segueixi les nostres passes. No ha estat fàci l , però per sobre de tot, ha estat el
nostre municipi i la nostra gent el que ens ha motivat i unit, amb generositat, l leialtat i
trebal l . Han sigut mesos de diàleg, d’aprendre a deixar partid ismes a una banda i fixar
un projecte comú engrescador, i ja el tenim! I això, també ens ha permès deixar enrere
el passat i ser capaços de mirar endavant, amb el cap ben alt, perquè tenim molts
reptes entre mans que hem d’aconseguir, amb la compl icitat, participació i col · laboració
de tothom.
Tenim un equip unit, heterogeni , preparat i amb moltíssima i l · lusió, i que sap
arremangar-se. No ens manca res més, només que ens posem en marxa per fer de
Ll içà d’Amunt un poble més modern, sostenible i just per a tots, i el tret de sortida ha
estat en el Ple Extraordinari del d ia 1 8 de febrer. Ara ja som una real i tat, i el que ens
toca a tots plegats és trebal lar de valent per recol l ir el més aviat possible els fruits que
de ben segur arribaran.
A partir d ’aquest moment els encerts seran de tots i les equivocacions també. Tot plegat
ens ajudarà a aprendre en grup, a saber que es el que realment necessita Ll içà
d’Amunt. Passem a ser un poble innovador i de progrés, un poble que no s’aturarà i que
avançarà amb les mans unides de qui la seva ciutadania va escol l ir democràticament a
les urnes el passat mes de maig de 201 5. Hem sigut capaços d’entendre el missatge de
les urnes, on se’ns demanava un temps nou, un temps diferent. Ja ho tenim aquí. Tots i
cada un dels que ara formem aquest nou Equip de Govern ens posem a la vostra
sencera disposició.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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L'Ajuntament serà gestionat per un govern plural

El resultat de les darreres
eleccions municipals va donar
6 regidors al PSC, 6 regidors a
ERC, 2 regidors a ICV-EUiA, 2
regidors al PP i 1 regidor a
CiU. En l'acte de constitució
de l'Ajuntament, cap candidat
a l'Alcaldia va obtenir la majo-
ria 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 en les eleccions munici-
pals, Ignasi Simón del PSC, i
els socialistes van començar a
governar sense majoria.
A finals d'any, el PSC va
anunciar que havia fet un
pacte de govern amb CiU i el
regidor d'aquest partit polític
es va integrar a l'equip de go-
vern com a regidor d'Esports. I
és que, tots els grups polítics
municipals havien parlat de
treballar conjuntament i havien
aconseguit que quatre d'ells
s'organitzessin en comissions
per dibuixar un full de ruta amb
les línies mestres del present i
del futur de Lliçà d'Amunt.
A partir d'aquí, ara també
s'han posat d'acord per formar
un nou govern, on aquests
quatre grups polítics (PSC,
ERC, ICV-EUiA i CiU) hi són
representats.

Reorganització del Cartipàs
Municipal
L'organigrama d'aquest nou
govern plural manté l'Alcalde,
Ignasi Simón, del PSC, el qual,
per Decret d'Alcaldia, va no-
menar, el passat 11 de febrer,
els Tinents d'Alcalde i les dele-
gacions que fa als regidors de
l'Equip de Govern en diferents
matèries.
Els Tinents d'Alcalde són, per
aquest ordre: Jordi Juárez
(PSC), Antonio Polo (ICV-
EUiA) i Manel Busquets (CiU).
En relació a les delegacions de
competències, a més de tenir-
ne els regidors del PSC i el re-
gidor de CiU, ara també en te-
nen tres dels sis regidors
d'ERC i els dos regidors d'ICV-
EUiA; els tres regidors restants
d'ERC no tindran regidoria
pròpia però seran adjunts a al-
gunes regidories, una figura la
d'adjunt que també tindran al-
tres regidors. La reorganització
del Cartipàs Municipal es va fer
oficial en un Ple extraordinari
celebrat el passat 1 8 de febrer,
on també es van aprovar les
dedicacions i les retribucions
dels membres de l'equip de
govern.
A l'oposició queden els dos re-
gidors del PP.

PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU s'han posat d'acord per formar un nou govern.

Nou Equip de Govern
PSC-CP: Ignasi Simón, Jordi Juárez, Mariona Pedrerol, Lourdes Estéfano, Albert Iglesias i Fran
Sánchez
ERC-AM: Joaquim Ferriol, Iban Martínez, Míriam Remolà, Mercedes Mateo, Enric Grau i Felip
Tura
ICV-EUiA-E: Francisco León i Antonio Polo
CiU: Manel Busquets

Programa de treball
Aquest pacte estable de go-
vern (els signats de l'acord su-
maran 15 dels 1 7 regidors del
Consistori) permetrà tirar en-
davant el mandat 201 5-201 9
amb dos objectius comuns: la
generació de riquesa i la dis-
minució de l'atur, i el manteni-
ment de les polítiques socials
de suport a les persones i col· -
lectius amb dificultats; tot això,
treballat sota els principis de la
participació i la transparència.
Del programa de treball pactat
en destaquen:
- La millora de la protecció del
nucli històric.
- La definició dels equipaments
a traslladar a Can Malé.
- La revisió del Catàleg del Pa-
trimoni per incloure-hi edificis
emblemàtics.
- La priorització del creixement
del centre urbà i la derivació del
trànsit fora d'aquest àmbit.
- Intentar omplir de contingut
específic la Mancomunitat de la
Vall del Tenes.
- Treballar per aconseguir la
municipalització de l'aigua.
- La millora del transport.
- Treballar per assolir uns
serveis socials universals,
organitzar programes de
formació, capacitació i inserció
laboral, activar un pla de barris i
abordar el problema de
l’habitatge.
- Estudiar la creació d’una
escola esportiva municipal, mi-
llorar les instal· lacions
esportives municipals i crear

una via verda per donar a
conèixer l’entorn natural i per a
la pràctica de l’esport.
- Treballar per portar
l’ensenyament de secundaria
als barris, crear una escola de
treball o escola de formació
d’adults, i potenciar
l’escolarització de preinfantil a
les escoles bressol municipals.
- Crear un espai cultural
permanent i polivalent, i un
espai estable per a exposici-
ons, així com un hotel d’enti  
tats.

Nova composició de la Junta
de Govern Local
Mitjançant un Decret d'Alcaldia
(el número 96, de l'11 de fe-
brer), l'Alcalde, Ignasi Simón,
també va resoldre modificar la
composició de la Junta de Go-
vern Local, que sota la seva
presidència, estarà integrada
pels següents regidors: Jordi
Juárez (PSC), Antonio Polo
(ICV-EUiA), Manel Busquets
(CiU), Mercedes Mateo (ERC)
i Enric Grau (ERC).

Dedicació i retribucions
El Ple extraordinari del passat
1 8 de febrer va aprovar les de-
dicacions i retribucions dels re-
gidors de l'equip de govern:
- Jordi Juárez, Albert Iglesias i
Fran Sánchez, una dedicació
de 24 hores setmanals i una
retribució de 24.000€ bruts a
l'any.
- Mariona Pedrerol i Lourdes

Estéfano, una dedicació de 1 6
hores setmanals i una
retribució de 1 6.000€ bruts a
l'any.
- Manel Busquets, una
dedicació de 26 hores
setmanals i una retribució de
26.000€ bruts a l'any.
- Joaquim Ferriol i Míriam Re-
molà, una dedicació de 1 2
hores setmanals i una
retribució de 1 2.000€ bruts a
l'any.
- Iban Martínez, una dedicació
de 27 hores setmanals i una
retribució de 27.000€ bruts a
l’any.
- Francisco León i Antonio Po-
lo, una dedicació de 15 hores
setmanals i una retribució de
15.000€ bruts a l'any.

Ple extraordinari
En el Ple extraordinari del pas-
sat 1 8 de febrer, on es va do-
nar compte dels Decrets
d’Alcaldia de Modificació del
Cartipàs Municipal i es va
aprovar la proposta de
dedicacions i retribucions dels
regidors, vam sentir els repre-
sentants dels diferents partits
polítics que integren el nou
equip de govern municipal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, del
PSC, va explicar el procés se-
guit per intentar fer un govern
fort amb un únic objectiu, el
poble, i va qualificar el nou go-
vern de sòlid, dinàmic, respon-
sable, amb més persones per
poder treballar millor en totes
les àrees. L'Alcalde, emocionat,

va donar el tret de sortida a un
nou camí que espera que doni
els seus fruits ben aviat.
El cap de llista d'ERC, Joaquim
Ferriol, va dir que el seu partit
havia decidit ser corresponsa-
ble en el govern perquè havia
vist que tots els partits implicats
compartien molts projectes co-
muns i es va mostrar il· lusionat
per aquesta nova etapa de
col· laboració que ara comença
en benefici del futur del poble.
El cap de llista d'ICV-EUiA,
Francisco León, va qualificar
aquest acord de govern com
un fet molt important perquè
Lliçà hi guanya i va dir que
oblidant les sigles serà més fà-
cil treballar i dissenyar tots junts
el futur del poble.
El cap de llista de CiU, Manel
Busquets, també es va mostrar
il· lusionat i va comentar que
s'havia treballat conjuntament
en benefici del poble i que es
tenia un full de ruta per tirar
endavant amb valentia.
Per altra banda, la cap de llista
del PP, Àngela Roca, partit que
queda sol a l'oposició, va dir
que s'havia deixat fora de
l'acord de govern el seu partit i
que ara els tocava fer l'oposició
que poguessin o que els dei-
xessin fer.
Sobre les dedicacions i retribu-
cions dels regidors del nou
equip de govern, tots els grups
polítics del govern van dir que
es tractava d'una proposta
ajustada i raonable. Per la seva
banda, el PP va llegir un mani-
fest on qualificava el nou go-
vern municipal de cordó
sanitari i deia que es tractava
d'una marginació al seu partit
que feia vergonya. També va
parlar d'un atac greu contra la
democràcia, va recordar els
anys dels seu partit al govern,
va denunciar els sous i va re-
treure els diners gastats en
querelles entre partits.
Des del govern, se'ls va con-
testar que s'havia fet un govern
ampli, no contra ningú, que no
quedaven fora de res, només
del govern, i que tots els temes
s'haurien de treballar i la seva
opinió tindria tanta validesa
com la de la resta de regidors.

Tal i com diu l'Alcalde, Ignasi
Simón, en l'editorial d'aquest
número del butlletí municipal:
"Iniciem un nou camí mai
explorat fins ara, el camí de la
suma, el camí que ens ha de
dur a construir un poble millor
amb l’esforç i la implicació de
tots, amb el Govern més ampli
mai vist en el nostre poble".

Març de 201 6
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Reorganització del Cartipàs Municipal
Els Decrets d'Alcaldia números 97 i 98, d'1 1 de febrer, especifiquen els nomenaments de Tinents d'Alcalde i les
delegacions que fa l 'Alcalde, Ignasi Simón, als regidors de l 'Equip de Govern en diferents matèries.

Jordi Juárez
1 r Tinent d'Alcalde
Regidories: Hisenda; Recursos humans;
Noves tecnologies

Mariona Pedrerol
Regidories: Gent gran; Salut pública

Enric Grau
(ERC)
Adjunt a la regi-
doria d'Urbanis-
me

Mercedes Ma-
teo (ERC)
Adjunta a les
regidories de
Transport pú-
blic i Mobilitat,
i Barris

Felip Tura (ERC)
Adjunt a les re-
gidories de
Companyies de
serveis i Comerç,
Consum, Turis-
me i Empresa.
Conseller delegat
de l'EMO.

Ignasi Simón
Alcalde
Regidories: Governació; Protecció civil

Lourdes Estéfano
Regidories: Obres; Infraestructures i Equi-
paments; Habitatge

Albert Iglesias
Regidories: Cultura; Comunicació; Relacions
institucionals; Serveis municipals; adjunt a
Joventut

Fran Sánchez
Regidories: Acció social; Educació

Joaquim Ferriol (ERC)
Regidories: Transport públic i Mobilitat; Urbanis-
me

Iban Martínez (ERC)
Regidories: Companyies de serveis; Comerç,
Consum, Turisme i Empresa; adjunt a Hisenda

Míriam Remolà (ERC)
Regidories: Barris; Joventut; adjunta a Cul-
tura

Francisco León (ICV-EUiA)
Regidories: Participació i Transparència; Medi
Ambient; adjunt a Comunicació

Antonio Polo (ICV-EUiA)
2n Tinent d'Alcalde
Regidories: Centres cívics; Cooperació; Aten-
ció al ciutadà; Ocupació

Manel Busquets (CiU)
3r Tinent d'Alcalde
Regidoria: Esports
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Març de 201 6

Orfeó Llissaní (1 91 6)

Petició de la Creu de Sant
Jordi per al Cor Claverià
El Ple ordinari del passat 28
de gener va aprovar per
unanimitat que l'Ajuntament
sol· l iciti la concessió de la
Creu de Sant Jordi per a
l'entitat centenària l l içanenca
Associació Cor Claverià
L'Aliança. Recordem que
l'any 1 91 6 va néixer al mu-
nicipi una entitat cultural
coral que actualment conei-
xem com a Associació Cor
Claverià L'Aliança i que
aquest any, l 'Ajuntament i
aquesta entitat, per comme-
morar aquesta efemèride,
portaran a terme diferents
actes.
Perquè els l l içanencs i l l iça-
nenques poguessin donar
suport a aquesta iniciativa,
del 26 de gener al 9 de fe-
brer, es va dur a terme una
recoll ida de signatures on-
l ine i en diferents equipa-

ments municipals. Se n'han
recoll it 281 .
Amb la presentació de la
candidatura amb les signa-
tures adjuntes, ara només
resta esperar que la Gene-
ralitat de Catalunya els faci
aquest reconeixement.
La Creu de Sant Jordi és un
dels màxims
reconeixements que pot
rebre una persona per part
de la Generalitat de
Catalunya. La distinció es va
crear el 1 981 amb la finalitat
de distingir les persones
naturals o jurídiques que,
pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a
Catalunya. Qualsevol
ciutadà, grup de ciutadans o
entitat pot demanar que
s'atorgui aquest guardó a
alguna persona, ja sigui
física o jurídica.

Associació Cor Claverià L'Aliança (201 6)

Aprovat el Pressupost 201 6
Es destinen més diners a despeses socials i augmenta la partida
d'inversions, en un pressupost que ha estat treballat amb tots els grups
polítics amb representació al Consistori.

El Ple ordinari del passat 28
de gener va aprovar inicial-
ment el Pressupost general
municipal per a l 'exercici
201 6 sense dèficit inicial ,
amb un l'import de les des-
peses de 1 7.31 0.000€,
1 7.250.000€ de l'entitat i
60.000€ de l'Empresa muni-
cipal, i uns ingressos de
1 7.325.000€, 1 7.250.000€
de l'entitat i 75.000€ de
l'empresa municipal. També
es va aprovar la planti l la de
personal i les bases d'exe-
cució del pressupost.
El regidor de Hisenda, Jordi
Juárez, després de fer un
aclariment sobre el canvi de
nom d'una partida, va des-
tacar quatre aspectes gene-
rals del pressupost:
- La consolidació de la ges-
tió directa dels serveis mu-
nicipals ha permès un
estalvi important, que ha
derivat en una reducció del
deute i en un equil ibri de les
despeses. En l 'exercici
d'enguany està prevista la

contractació de quatre per-
sones per ampliar i mil lorar
els serveis municipals: 1
pol icia, 1 operari de brigada
i 2 jardiners per a l 'espai pú-
bl ic.
- Gràcies a l 'amortització de
préstecs i a l 'equil ibri de la
despesa, s'ha pogut al l iberar
capital i , per tant, es poden
destinar més diners a des-
peses socials i augmentar
les partides de Serveis So-
cials, Educació, Joventut,
Cultura i Esports.
- Hi ha la previsió de forma-
l itzar nous préstecs per a
inversions, que faran aug-
mentar aquesta partida sen-
siblement situant-se en uns
3.270.000€. I , sense comp-
tar amb els ingressos extra-
ordinaris de tot el derivat de
Can Montcau, es preveu
mantenir i intentar rebaixar
el baix deute, que està a
l 'entorn del 45%.
- Les inversions més signifi-
catives es poden dividir en
tres grups:

1 . - Inversions per urbanitzar
i dotar de serveis bàsics
carrers i barris: Mossèn
Cinto Verdaguer, Can Fran-
quesa, Can Bosc i Can
Marlès.
- Inversions per mantenir i
renovar serveis bàsics en tot
el municipi: reasfaltaments,
manteniment d'edificis, mi-
l lora del clavegueram, vore-
res, enl lumenat públic i ,
sobretot, la mil lora de la
xarxa d'aigua, que té una
partida específica de més de
200.000€.
- Noves inversions, les més
importants de les quals són:
un Camp de Futbol 7,
l 'arranjament dels vestuaris
de la Piscina, l 'inici del Ca-
sal de la Gent Gran de Pa-
laudàries i l 'adequació dels
accessos a Can Malé per al
seu futur aprofitament.
El regidor d'Hisenda va acabar
dient que el pressupost 201 6
s'havia treballat amb tots els
grups polítics i va agrair-los les
seves aportacions.

Adjudicació de les obres d'urbanització d'una
part del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer
La part a urbanitzar d'aquest carrer unirà la part ja urbanitzada amb el
carrer d'Anselm Clavé.

L'Ajuntament ha adjudicat
les obres de la primera fase
del projecte d'urbanització
del carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer i Rec de Sots
d'Aigües a l 'empresa
Ingenieria Constructora
Manresana per 85.1 84€
(IVA inclòs), la tercera més
avantatjosa, descartant les
dues primeres per baixa te-
merària, ja que eren infe-
riors en més del 1 0% a la
mitjana de les ofertes rebu-
des. L'Ajuntament va treure
les obres a licitació al no-
vembre amb un pressupost
bàsic de 1 23.731 ,34 euros
(IVA inclòs).
Recordem que aquesta pri-

mera fase del projecte té per
objectiu completar la urba-
nització del carrer de
Mossèn Cinto Verdaguer.
D'aquesta manera, la part a

urbanitzar del carrer de
Mossèn Cinto Verdaguer
unirà la part ja urbanitzada
del carrer amb el d'Anselm
Clavé.
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Comença el període de
prohibició de fer foc
En el període comprès entre
el 1 5 de març i el 1 5
d’octubre queda prohibit
encendre cap tipus de foc,
inclosa la util ització de
fogons de gas, barbacoes de
qualsevol mena o similar, en
els terrenys forestals, siguin
o no poblats d'espècies
arbòries, i a la franja de 500
metres que els envolta, en
les comarques amb més risc

d'incendi. També queda
prohibit cremar rostolls, fer
focs d'esbarjo, fer foc per a
activitats relacionades amb
l'apicultura, l lençar coets,
globus, focs d'artifici o altres
artefactes que continguin
foc, i la util ització de
bufadors o similars en obres
realitzades en vies de
comunicació que travessin
terrenys forestals.

Tractament fitosanitari contra
la processionària del pi
L’empresa Centroplag SL,
contractada per l 'Ajunta-
ment, va fer, el passat 25 de
gener, en horari nocturn, un
tractament fitosanitari de
repàs contra la processionà-
ria dels pins situats al costat
de l ’escola Rosa Oriol al
barri de Ca l’Artigues, des
del carrer Marina.
La processionària del pi és
una papallona que en el seu
estat larvari produeix pèls
amb una forta capacitat
urticant i al· lèrgènica en les
persones. També arriba a

provocar efectes sobre els
arbres on creix, típicament
coníferes i en especial pins.
Per tot plegat, però sobretot
per prevenir els efectes
sobre la salut, cal fer un
tractament preventiu o
correctiu.
La zona tractada, amb pro-
ductes adequats, és un
espai verd situat al costat
del centre escolar i no hi ha
domici l is a sota. L’obertura
del centre escolar es va
produir després del termini
de seguretat.

La llúdriga torna al Tenes
Dins els treballs de
seguiment de la l lúdriga al
nostre territori , tècnics i
col· laboradors del Consorci
per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs han
aconseguit una altra prova
de la presència d’aquest
mamífer a la conca del riu
Tenes, en aquest cas al
terme municipal de Lliçà
d’Amunt, mitjançant una
fotografia nocturna presa
amb un sistema de foto-
trampeig amagat entre la
vegetació la matinada del
passat 1 9 de gener de 201 6.
La l lúdriga és un vertebrat
carnívor i semiaquàtic de la
famíl ia dels mustèl ids que
es caracteritza per habitar
ambients aquàtics amb
abundant presència
d’al iment, ja que necessita
menjar una quantitat

equivalent al 1 3% del seu
pes, que oscil · la entre 5-1 0
kgs, diàriament. Aquests
ambients només
corresponen a medis
ecològicament en bon estat,
motiu pel qual la seva
presència indica una bona
qualitat de l ’aigua, una
elevada presència de
recursos alimentaris, un
estat de conservació
adequat del bosc de ribera i
una bona connectivitat de la
xarxa hidrogràfica. La
destrucció del seu hàbitat
havia provocat la seva
pràctica desaparició a
Catalunya els anys 80 i ara,
trenta anys més tard, ens
hem de congratular per la
seva tornada, fet que també
ens ha d’esperonar a
mantenir la cura sobre el
nostre entorn.

Llúdriga a la conca del riu Tenes al nostre terme municipal

Imatges de la Festa de Sant Antoni Abat
La 85ena edició de la Festa
de Sant Antoni Abat va tenir
l loc el diumenge 31 de ge-
ner, organitzada per primer
any per l ’Ajuntament amb la
col· laboració de la Comissió
de Sant Antoni . Els actes
van començar amb un es-
morzar al Pinar de la Riera,
on es van concentrar els

Esmorzar per a tots els participants Cercavila dels Tres Tombs

Mostra de bestiar Demostració d'agility

participants a la cercavi la
dels Tres Tombs. La
cercavi la es va iniciar a les
1 2.30h i va recórrer
diferents carrers del
municipi per acabar, com
cada any, al punt d'in ici , el
Pinar de la Riera, on es va
oferir un vermut popular. A
les 1 2.30h, després de la

missa, a la plaça de
l 'Església, va tenir l loc la
benedicció dels animals. I ,
durant tot el matí, el Pinar
de la Riera va acol l ir d ife-
rents activitats com una
mostra de bestiar, una de-
mostració d'agi l i ty, una
passarel · la d'adopció i una
exhibició eqüestre.

Passarel· la d'adopció Exhibició eqüestre

La Biblioteca com espai d'aprenentatge
L’any 201 3 la Biblioteca Ca
l’Oliveres va engegar un
projecte de voluntariat amb
l’objectiu que la biblioteca fos
un espai d’aprenentatge i de
relació social. Aquest
aprenentatge es construeix
entre tots i totes gràcies a les
persones voluntàries que
desinteressadament volen
compartir els seus

coneixements en alguna
matèria, tècnica i/o afició
amb altres persones.
Fins ara la biblioteca ha
portat a terme 1 3 tallers amb
voluntaris, de temàtiques tan
diverses com aprendre a
arreglar la bicicleta, aprendre
ganxet, mitja, util itzar
l’ordinador, tècniques de
relaxació, decoració de

Nadal, fotografia, etc. Unes
1 20 persones han participat
en aquests tallers i han
enriquit el seu saber.
Si vols ser voluntari i
compartir els teus
coneixements amb altres
persones, posa’t en contacte
amb la Biblioteca Ca l'Olive-
res.
Entre tots fem la biblioteca!
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Lliçà d'Amunt celebra un Carnaval
multitudinari
L'Ajuntament i la Comissió de Festes van organitzar la Festa de
Carnaval, que va comptar amb més de 400 inscrits i nombrós públic.

La Festa de Carnaval, orga-
nitzada per l'Ajuntament i la
Comissió de Festes, va tenir
l loc el dissabte 6 de febrer i
va comptar amb un concurs
de disfresses amb diferents
categories i la tradicional rua
pel centre urbà. El Carnaval
d'aquest any va ser "molt l la-
miner", ja que estava inspi-
rat en el l l ibre de Roald Dahl
"Charlie i la fàbrica de xoco-
latada", i el Rei Carnestoltes
simulava el personatge de
ficció Willy Wonka,
protagonista de la història.
Els participants estaven con-
vocats a les 1 7.30h a la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres, on, a
les 1 8h des del balcó, el Rei
Carnestoltes va fer el Pregó
i, seguidament, es va iniciar
la Rua, que va recórrer el
centre urbà. La rua va finalit-
zar al Pavelló d'Esports, on
es va fer ll iurament dels pre-
mis del concurs de disfres-
ses i, per acabar, va haver-hi
diferents actuacions: el grup
de batuka Kata Kitinga, que
també va amenitzar la rua, i
el grup de hip hop de l'escola
La Tribu Urbana de Grano-
llers.
Els premiats d'aquesta edició
del Carnaval, que va comptar
amb més de 400 inscrits, van
ser els següents (Els premis
consistien en vals de compra
per bescanviar a les botigues
del poble adherides a
l'Associació de Comerci-
ants):
- Individual o parella infantil
(val de 1 00€): Capitán Garfio
- Individual o parella adult

(val de 1 00€): Las muñecas
- Millor entitat local (val de
200€): La guardería del Ca-
sal
- Mil lor grup (val de 1 50€):
Las muñecas
- Millor comparsa (val de
200€): Dulce tormenta
- Millor carrossa (val de
400€): Los Picapiedra
La Comissió de Festes
també va premiar algunes
disfresses amb un pernil i
una placa:
- La més original: El trofeo
del rey
- La més simpàtica: La colla
de chicas - Bollywood
- La més currada: Farwest
- Premi especial Formiga:
Indios Cherokee
- Especial Associació de Co-
merciants de Lliçà d'Amunt
(ACLL): Hippies

- Premi Fidelitat: Els
Piragüistes del Riu-re
La Comissió de Festes
també va donar el premi Es-
pecial Carnaval 201 6 a la
disfressa més llaminera: Pi-
nocho, que es va emportar
un lot de llaminadures.
I , abans de la Festa de Car-
naval, de dil luns a divendres,
la gent va poder seguir els
Manaments del Rei Carnes-
toltes:
- Dil luns: Surt amb el cabell
pintat o engominat
- Dimarts: Pinta't la cara
- Dimecres: Avui en pijama
- Dijous: Posa't unes ulleres
divertides
- Divendres: Cadascú dis-
fressat com vulgui.
Podeu veure les fotos del
Carnaval 201 6 al web muni-
cipal.

Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius
Prèviament a les preinscripcions, els centres educatius organitzen
jornades de portes obertes per tal que els pares i mares puguin
conèixer com són i què ofereixen.

A continuació ind iquem les
dates de les Jornades de
Portes Obertes dels
centres educatius del
mun icipi per tal que
aquel les famíl ies que han
de fer el procés de
preinscripció al segon cicle
d ’educació infanti l ,
primària i secundària (de
P3 a 4t d ’ESO) pugu in
visi tar les instal • lacions i
rebre la informació ne-
cessària.
Escoles:
- Escola Miquel Martí i
Pol : d issabte 1 2 de març,
d '1 1 h a 1 3h.

- Escola Rosa Oriol
Anguera : d i l l uns 1 4 de
març, d '1 1 h a 1 3h.
- Escola de Ll içà
d'Amunt: d imecres 1 6 de
març, de 1 7h a 1 9h.
Insti tuts:
. - Insti tut Ll içà : es va fer
el d i l l uns 29 de febrer, de

1 7h a 1 9h (ESO).
- Insti tut Hipàtia
d’Alexandria : d i l l uns 7 de
març, de 1 6.30h a 1 9h.
Escoles Bressol Munici-
pals: - Escoles Bressol
Municipals L'Espurna i
Palaudàries : d issabte 1 6
d 'abri l , de 1 0h a 1 3h.

Dates de preinscripció
per al curs escolar 201 6-201 7
En el moment de tancar l 'e-
dició d'aquest butl letí encara
estava en tràmit de
publ icació al DOGC la
resolució per a la
preinscripció del curs 201 6-
201 7, però el termini previst
de presentació de
sol· l icituds per al segon
cicle d'educació infanti l ,
educació primària i
educació secundària obl i-
gatòria és del 30 de març
al 6 d'abril .
Tampoc se sabien encara

les dates de preinscripció
per a les l lars d'infants i per
al batxi l lerat i els cicles
formatius de grau mitjà de
formació professional i
d 'arts plàstiques i disseny,
que, un cop publ icades al
diari oficial , se'n faran ressò
els mitjans de comunicació
municipals.
Per fer la sol· l icitud de
preinscripicó cal trucar al
centre de preferència i de-
manar hora per portar la
documentació corresponent.

L’Ajuntament ha aprovat ini-
cialment les bases específi-
ques dels ajuts a entitats per
aquest any 201 6.
Les entitats locals que
reuneixin els requisits que
consten a les bases podran
presentar-se a les
convocatòries que siguin del
seu àmbit.
D’acord amb la nova
regulació per a la tramitació
de les convocatòries de
subvencions, en vigor des
de l’1 de gener de 201 6,
aprovades definitivament les
bases, el termini de
presentació de sol· l icituds
s’obrirà un cop la Base de
Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) del
Ministeri d’Hisenda publiqui
la convocatòria, fet que serà
informat per l ’Ajuntament
per tal que pugui arribar a
totes les entitats. Un cop
final itzat aquest període, no
s'acceptarà cap més
sol· l icitud; per això, és molt
important que les entitats
presentin les sol· l icituds dins
del període establert.
Els documents estaran
disponibles a l ’OAC (Oficina
d’Atenció al Ciutadà) i a la
pàgina web municipal: www.
l l icamunt.cat.
Les convocatòries d'ajuts a
entitats que ofereix
l ’Ajuntament per aquest any
201 6 i els imports totals amb
què s'ha dotat cada
convocatòria són els
següents:
Cultura:
- Línia 1 . Activitats veïnals
per Festes de Barri: 1 4.000€
- Línia 2. Activitats d’interès
cultural al propi municipi:
1 7.000€
- Línia 3. Participació a la
festa de Carnestoltes en la
categoria de comparsa o

Convocatòries de
subvencions per a entitats

carrossa:500€
- Línia 4. Elaboració de
carrosses que participin en
la gran cavalcada de Reis:
500€
- Línia 5. Desplaçament en
activitats que promoguin el
nom de Lliçà d'Amunt fora
de l 'àmbit local: 2.000€
Esports:
- Esdeveniments i actes
esportius puntuals: 3.300€
Joventut:
- Projectes per a la cohesió
social, emancipació i
participació dels joves del
municipi: 2.500€
Educació:
- Projectes adreçats a la
social ització dels l l ibres de
text i adquisició de material
educatiu: 3.000€
Benestar i Famíl ia:
- Projectes per al foment de
la igualtat d'oportunitat
d'homes-dones o que facin
palès el caràcter
transformador de les
experiències i sabers
femenins: 550€
Gent Gran:
- Projectes per a la
participació de la gent gran
del municipi en els diferents
àmbits de la vida ciutadana:
1 .750€
Participació Ciutadana:
- Realització d'activitats
sòcioculturals als locals
socials i centres cívics de
Lliçà d'Amunt: 4.000€
Cooperació:
- Activitats de sensibi l ització
ciutadana en l'àmbit de la
solidaritat i la cooperació:
2.000€

Març de 201 6
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Properes xerrades sobre
educació per a famílies
Les properes xerrades sobre
educació dels fil ls i fil les per a
mares i pares organitzades
per les Regidories
d’Educació i Salut i la
Biblioteca Ca l’Oliveres se-
ran:
- “Els canvis a l’adolescència”
(xerrada per a famílies amb
fills i fil les a 5è i 6è de primà-
ria), el 7 de març de les
1 8.30h a les 1 9.30h a
l’Escola Miquel Martí i Pol.
Cal inscriure's fins al 4 de
març. La llevadora de l’ABS
de La Vall del Tenes, María
José Vila, farà una xerrada
per tal de donar informació i
suport a les famílies amb fills
i fil les de 5è i 6è de primària
sobre els canvis que
comporta l’arribada de
l’adolescència i, en concret,
de la pubertat: canvis
corporals, físics i sexuals.
- “Educació emocional. El vi-
atge comença a casa"
(xerrada per a famílies amb
fills i fil les de 0 a 1 6 anys), el
1 4 d’abril de les 1 8.30h a les
1 9.30h a la Biblioteca Muni-
cipal Ca l'Oliveres. Cal ins-
criure's fins al 1 3 d'abril.
Aquestes xerrades esdeve-
nen un espai de vivència,
reflexió i consulta, i es
desenvolupen de manera
activa per tal de fer participar

Fira Guia't 201 6

als assistents. L’objectiu és
dotar d’eines a les famílies en
aquest camí de l’educació
dels fil ls i fil les, entenent
que de fer de mare i de pare
se’n pot aprendre.
Per participar-hi és important
que ompliu el formulari
d’inscripció que trobareu al
web municipal www.llica-
munt.cat.
Els organitzadors també po-
sen a l’abast de les famílies
una adreça electrònica per tal
que proposin activitats,
xerrades o formacions que
siguin del seu interès:
educacio@llicamunt.cat.

Aquest any, la Fira Guia't
s'ha ajornat del març a l’a-
bri l . Aquesta setena edició
tindrà l loc els dies 6, 7 i 8
d’abri l a l 'Espai Roca
Umbert Fàbrica de les Arts
de Granollers.
La Fira Guia't és la fira dels
ensenyaments
postobligatoris
professionalitzadors que
s'ofereixen a la comarca del
Vallès Oriental. Està
organitzada pel Consell
Comarcal conjuntament amb
els municipis membres de la
Xarxa TET del Vallès
Oriental i l 'Ajuntament de
Granollers, i compta amb el
suport de la Diputació de
Barcelona.
L'objectiu és orientar i
informar als joves de la
comarca que estan
final itzant els estudis
obligatoris, que han
abandonat els estudis o que
no han obtingut l 'ESO sobre

el circuit formatiu i/o
professional més adequat a
cada persona.
Aquest és un projecte sorgit
de la voluntat de la Xarxa
Transició Educació Treball
(TET) que coordina el
Consell Comarcal del Vallès
Oriental i està formada per
diferents entitats, entre les
quals l 'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt.
La Fira Guia't també ofereix
diferents tal lers d'orientació i
xerrades formatives sobre
diferents aspectes que es
consideren estratègics en el
context econòmic i formatiu
actual.
L'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, com a membre de
la Xarxa TET, col· labora en
l 'organització i faci l itant
persones per atendre la gent
jove a la Fira Guia't fent
d'orientadors i
acompanyant-los a visitar
l 'exposició.

Coaching femení
Amb motiu de la commemo-
ració del Dia Internacional de
la Dona, la Biblioteca Ca
l’Oliveres organitza una
xerrada-col· loqui sobre el
coaching enfocat en la figura
de la dona, a càrrec
d’Antònia Medel, coach i
col· laboradora del SEOVT.
El coaching (anglicisme
procedent del verb anglès to
coach, ‘entrenar’) és un
procés orientat a que cada
persona es conegui millor a
si mateixa i identifiqui i
gestioni els canvis
necessaris per tal
d’aconseguir les seves
metes i objectius. Incrementa
l’auto coneixement i mil lora
la satisfacció amb si mateix i
amb la seva vida en general.
En aquesta sessió especial
s’explicarà el coaching des
d’un punt de vista femení.
Es presenta aquesta eina
com una via per trobar la
millor versió d’una mateixa:
més creativa, més
productiva, més complerta,
més equil ibrada.. . Es busca
connectar amb les fortaleses

de cada dona, eliminant o
modificant paulatinament les
creences limitadores que no
permeten arribar a les fites
desitjades.
El mètode de coaching es fa
a través de converses
transformacionals que
busquen la reflexió,
l ’autoconeixement i la presa
de consciència. La coach
util itza eines com l’escolta
profunda, l’observació,
preguntes poderoses i
dinàmiques específiques,
que potencien la
responsabil itat per

Quines unes elles!
La sessió de Contes al vol
del mes de març serà
particular i també s'emmar-
carà dins dels actes
commemoratius del Dia de la
Dona. Aquesta vegada, la
Biblioteca Ca l'Oliveres us
proposa contes sobre
referents femenins que
trenquen estereotips sobre el
rol de les dones i els homes
en la societat; anirà a càrrec
de Tramoia Produccions
Culturals.
A partir d’una selecció de
llibres il· lustrats i d’imatges,

tots ells amb dones com a
protagonistes, es mostraran
diferents models de
personatges femenins en les
històries: dones
desacomplexades, dones
que porten a terme accions
que transcendeixen de
l’espai privat, dones que es
rebel· len, dones orgulloses
de ser com són, dones que
transformen la seva realitat i
la dels més propers, etc.
Amb aquesta activitat es
pretén oferir una sèrie de
referents positius femenins,

desenvolupar accions
transformadores que
facil itaran el canvi i la millora
de la qualitat de vida.
La xerrada es farà el mateix
8 de març, dimarts, a les 1 8h
a la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres. Està
adreçada a aquelles dones
que vulguin millorar algun
aspecte de la seva vida, que
estan en un període de canvi
o que aspiren a portar una
vida mes plena. En definitiva,
dones que no es conformen i
estan decidides a passar a
l’acció.

que reforcin el trencament
dels estereotips sobre els
rols de les dones i els homes
en la societat, arrelats en
molts dels contes
tradicionals.
En paral· lel a la temàtica de
gènere de l’activitat, també
es pretén despertar l’ interès i
la curiositat dels nens i nenes
cap als ll ibres i despertar així
també el seu apropament a
la lectura i la literatura, a
partir d’una selecció de
llibres amb molt potencial
tant estètic com narratiu.

Presentació del ll ibre "Educar sense cridar"

Dins del cicle de xerrades
sobre educació per a famí-
lies, el passat 9 de desembre
Alba Castellví va oferir la
xerrada "Educar sense cri-
dar". Les famílies assistents

van demanar una ampliació
dels continguts i ara poden
trobar aquesta ampliació en
un llibre de la conferenciant
que porta el mateix títol que
la xerrada: "Educar sense
cridar", d'Angle Editorial.
L'autora ha triat Lliçà
d'Amunt per fer la
presentació del ll ibre, que
tindrà lloc el dil luns 1 4 de
març, a les 1 8.30h, a la sala
d’actes de la Biblioteca
Municipal Ca l’Oliveres. A la
presentació es podrà gaudir
d'un repàs dels continguts de
la xerrada i una explicació
dels temes que es trobaran
ampliats al ll ibre i que no hi
va haver temps de tractar a
la xerrada. Alguns d'aquests
temes són:
- Com ho podem fer per no
haver de dir les coses cinc-
centes vegades? Com parlar

seriosament per fer complir
allò que diguem?
- Què fer quan hi ha
conflictes entre germans?
Quan cal acordar i quan cal
manar? Sobre què i com cal
arribar a acords amb els fil ls?
- Com vetllar per l'autoestima
dels fil ls? Com educar per a
la llibertat i la responsabilitat?
- Com gestionar els moments
crítics com recollir, rentar-se
les dents, fer els deures.. .?
- Com dir que no i resistir
amb serenitat? Què fer
davant les rebequeries?
També hi ha consells i
reflexions sobre com
relacionar-nos com a pares
dels fil ls, la relació amb els
avis i altres persones de la
família; la relació amb els
pares d'altres nens; la relació
amb els mestres; els premis i
els càstigs.. .
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"Aprèn a regular les emocions"

La regidora de Benestar i
Famíl ia de l 'Ajuntament de
Palamós, Natàl ia Casellas,
va visitar Ll içà d'Amunt el
passat 1 9 de gener al matí
per intercanviar experiències
municipals amb el nostre
Ajuntament. Un dels temes
que va tractar amb l'Alcalde,
Ignasi Simón, va ser els
acords amb entitats bancà-

ries per aconseguir l loguers
socials. En aquest sentit,
juntament amb el regidor de
Benestar i Famíl ia, Fran
Sánchez, van visitar la pri-
mera famíl ia l l içanenca que,
el passat mes de desembre,
va aconseguir un l loguer so-
cial gràcies a la mediació de
l 'Ajuntament amb l'entitat
bancària La Caixa.

Intercanvi d'experiències amb
l'Ajuntament de Palamós

Visita a la primera família amb lloguer social gràcies a l'Ajuntament

Exposició "Dones del món"
Exposició de quadres de la lliçanenca Anna Codina que combina dones i paisatge amb pintures acríliques.
Dies: De l'1 al 31 de març
Lloc: primera planta de la Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament
Taller d'AfroYin
Taller d'autoconeixement i transformació personal a través del moviment conscient i la dansa africana. A càrrec
de Mar Martos.
Dia: Dissabte 5 de març
Horari: d'11 h a 1 3h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca Ca l'Oliveres
Informació i inscripcions: Ester, tel. 67021 31 44
Preu: sòcia amb la quota al dia, gratuït; no soci/sòcia, 1 0€
Organitza: Associació Amunt Dones
Commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora
Per a joves. Quantes coses saps sobre les dones treballadores? Et desafiem a provar el nostre joc.
Dia: Dimarts 8 de març
Hora: 1 7.30h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament
ACTE OFICIAL DE COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Dia: Dimarts 8 de març
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca Ca l'Oliveres
Programa:
- Lectura del manifest institucional
Hora: 1 7.30h
A càrrec de Fran Sánchez, regidora de Benestar i Família.
- Xerrada "Coaching femení"
Hora: 1 8h
Organitza: Ajuntament
* Com cada any, Transports de Lliçà d'Amunt (TLA) també s'adhereix a la commemoració del Dia Internacional
de les Dones. D'aquesta manera, el dimarts 8 de març, tots els vehicles de TLA circularan amb una bandereta
commemorativa de la diada i s'obsequiarà els usuaris amb una funda per a títols de transport amb un disseny
adient a la jornada.
Sopar del Dia de la Dona
Dia: Divendres 11 de març
Hora: 21 h
Lloc: Restaurant El Portal Vell
Informació i reserves: Montse, tel. 93 841 71 23
Organitza: Associació de Dones del Tenes
Taller "Aprèn a regular les emocions"
Per aprendre a gestionar les emocions de manera efectiva. A càrrec de la psicòloga del PADI Esther Menéndez.
Dies: Dilluns 1 4 i 21 de març i 4, 11 i 1 8 d'abril
Horari: de 1 0h a 1 2.30h
Lloc: sala polivalent de l'Escola de Música de la Vall del Tenes
Inscripcions: a Serveis Socials, tel. 93 860 72 20
Organitza: Ajuntament
Contes al vol: "Quines unes elles!"
Sessió adreçada a infants a partir de 4 anys.
Dia: Dissabte 1 2 de març
Hora: 11 h
Lloc: sala infantil de la Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament
Bicicletada i Botifarrada popular "Lliçà pedaleja per la Igualtat"
Bicicletada lúdica per a tota la família. Hi haurà un recorregut curt, apte per a totes les edats, i un altre més llarg,
per a qui vulgui continuar la pedalada. L’acte finalitzarà amb una botifarrada per a tots els participants.
Dia: Dissabte 1 9 de març
Hora: 11 h, inscripcions; 1 2h, bicicletada; 1 3h, botifarrada
Organitza: Ajuntament
Més informació i inscripcions: Pla d’Igualtat, tel. 93.860.72.20. Consulteu les normes d’inscripció a l’agenda del
web https://www.llicamunt.cat
Taller d'Apoderament
Taller adreçat a dones que desitgen enfortir el seu potencial econòmic o social.
Dia: Dilluns 21 de març
Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: pendent de confirmació
Inscripcions: a Serveis Socials, tel. 93 860 72 20
Organitza: Ajuntament
Taller "Iniciació a la pintura (roba i quadres)"
Dia: Dimecres
Horari: de 1 0h a 1 2.30h o de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres dels Galliners
Informació i inscripcions: Montse, tel. 93 841 71 23
Organitza: Associació de Dones del Tenes

Coordina: Pla d'Igualtat Dona-Home 201 6
Col· labora: Regidories de Benestar i Família, d'Esports i de Joventut, Biblioteca Ca l'Oliveres, TLA-Transports de
Lliçà d'Amunt, Associació Amunt Dones, Associació de Dones del Tenes, Diputació de Barcelona i Institut Català
de les Dones

Programació d'activitats del
Dia Internacional de les Dones

El dia 8 de març es reivindiquen mil lors condicions de treball , de
vida i de drets polítics per a les dones, amb la final itat d’assolir una
igualtat efectiva entre dones i homes.

Les emocions són reaccions
afectives intenses que es
caracteritzen per la brevetat i
la inestabil itat. La durada és
curta, però l'impacte pot ser
molt gran, tant a nivell físic
com psicològic. En bona
part, la nostra salut depèn de
la manera com gestionem
les emocions que ens
desestabil itzen.
El P.A.D.I . (Punt
d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’O-
portunitats), adscrit a la
regidoria de Benestar i
Família, organitza un taller
per aprendre a canalitzar les
emocions de manera
efectiva i aconseguir, d'a-
questa manera, una relació

més rica i equil ibrada amb un
mateix, amb els altres i amb
les circumstàncies vitals que
ens causen malestar.
El taller estarà conduït per
Esther Menéndez, psicòloga
del P.A.D.I . , i constarà de 5
sessions, els dil luns, del 1 4
de març al 1 8 d'abril, en les
quals es treballarà el maneig
de les emocions bàsiques.
S'impartirà de 1 0h a 1 2.30h
a la sala polivalent de l'Esco-
la de Música.
Per participar-hi cal inscriu-
re's prèviament, telefonant a
Serveis Socials de
l’Ajuntament (telèfon
93.860.72.20) i demanant
directament per Esther
Menéndez.

Exposició "Dones del món"
El 8 de març es
commemora el Dia
Internacional de la Dona i
l 'exposició del mes de març
de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres
vol retre homenatge a totes
les dones d’arreu del món.
“Dones del món” és una
exposició de quadres de la
l l içanenca Anna Codina que
combina dones i paisatge
amb pintures acríl iques.
Dones d’arreu del món,
dones d’aquí i d’al là, de
diverses procedències. I
paisatges que ens recorden
llocs visitats o anhelats,
indrets plens d’encant i
simbolisme, racons
amagats, paratges naturals

o industrials. . . Barcelona,
Girona, la Toscana, Nova
York, el Japó, Arizona,
Holanda, París, Egipte,
l ’ Índia, Londres, Roma. . . On
voldries viatjar i acompanyar
aquestes dones?
L’exposició es podrà veure a
la primera planta de la
bibl ioteca de l’1 al 31 de
març.
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l I I Concurs de Dibuix i
Pintura per a Joves i Adults
Amb motiu de la Festa de
Sant Jordi, la Bibl ioteca Ca
l 'Ol iveres i l 'Espai Jove El
Gal l iner organitzen
conjuntament un Concurs
de Dibuix i Pintura per a
Joves i Adults. La temàtica
del concurs per aquest any
és “Sant Jordi del segle XXI ,
una nova versió del caval ler
d’avui dia”.
Hi poden participar tots
aquel ls joves a partir de 1 6
anys i adults que ho
desitgin.
El termini per l l iurar les
obres final itza el 8 d’abri l .
Es poden deixar a la
Bibl ioteca, l 'Espai Jove o
l 'Ajuntament.
El premi consisteix en un

curs de còmic o de manga
intensiu, durant el mes de
jul iol , impartit per l ’Escola
Joso, i un val de 1 00€ per
gastar a la l l ibreria-
papereria La Gral la de
Granol lers.
La persona guanyadora
podrà plasmar el seu
disseny en un dels vidres
de la bibl ioteca on hi l lu irà
durant un mes. I , amb totes
les obres presentades al
concurs es farà una
exposició que es podrà
veure del 22 d'abri l al 7 de
maig a la bibl ioteca.
Trobareu les bases del
concurs als webs de l 'Ajun-
tament i del Gal l iner i al
bloc de la bibl ioteca.

La primera caminada d'"A Cent cap als Cent"
compta amb 1 50 participants
Unes 1 50 persones grans,
provinents de Lliçà d'Amunt,
de Mediona i d'Igualada, van
participar, el passat 3 de fe-
brer, a la caminada per la
zona de Palaudàries que va
organitzar la regidoria
d'Esports i que estava em-
marcada dins del programa
“A Cent cap als Cent” de la
Diputació de Barcelona, al
qual l 'Ajuntament està ad-
herit.
L’Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor d’Esports, Manel
Busquets, van acompanyar
els participants.
Un cop esmorzats, va
començar la passejada pels
boscos de Palaudàries,
d’uns 1 0 quilòmetres apro-
ximadament. La passejada,
controlada en tot moment
per la Policia Local i
Protecció Civi l , va acabar
amb un dinar de germanor i
bal l al Pavelló d'Esports.
"A Cent cap als Cent" és un
cicle de caminades
adreçades a la gent gran
que la Diputació de Bar-
celona impulsa des de l'any
2001 . Els objectius són
fomentar l 'afició entre la
gent gran de realitzar
caminades amb regularitat,
motivar l 'aprenentatge i
l 'intercanvi de coneixements
en relació al món natural i
incrementar les relacions
interpersonals i de grup en
un ambient natural i adaptat
a les seves necessitats.
Ll içà d'Amunt forma part
d'aquest programa des de
l'any 2004.
La participació de
caminaires l l içanencs ha
estat molt regular i sempre
s'ha comptat amb un grup
força homogeni d'unes 45
persones de mitjana,
persones majors de 50 anys
que realitzen activitat física
al Pavelló d'Esports o als
Centres Cívics de Ca
l'Artigues i Palaudàries.
Les properes passejades on

participarà el nostre municipi
estan previstes pel dia 2 de
març a Igualada i el 6 d’abri l
a Mediona; la festa de clo-
enda, on s’ajunten els 55
municipis participants en el

programa "A Cent cap als
Cent" de la província de
Barcelona, està encara per
determinar però es portarà a
terme entre els mesos
d’abri l i maig.

Moment de la caminada

Participants a la caminada

Nou Curs de Dinamitzadors/es per a joves
La regidoria de Joventut
obre les inscripcions per a
un nou Curs de Dinamitza-
dors/es que tindrà l loc el
proper mes d'abri l .
Aquesta formació gratuïta,
de 4 sessions, tractarà tots
els aspectes bàsics que es
requereixen per d inamitzar
activi tats d ’oci i l leure per a
joves.
De formacions anteriors va
sorgir Tricric, un grup
format per 6 joves
l l içanencs, que ja porten
dos anys dinamitzant
activi tats lúd iques, com la

Ll içama (una gimcana) o
les tardes de jocs de taula.
Aquest any, la formació es
real i tzarà els d imarts 5, 1 2,
1 9 i 26 d 'abri l , de 1 7h a
20h, a l 'Espai Jove El Ga-
l l iner.
Les inscripcions es poden
fer del 1 4 al 29 de març de
manera presencial a
l ’Espai jove El Gal l iner.
El nombre de places és
l imitat i es demana una
assistència del 80% a les
sessions. Al final i tzar, els i
les alumnes rebran un
diploma acredi tatiu .

Presentació del llibre
"La girafa Popota i l'arbre savi"
El dimecres 9 de març a
les 1 9h a la sala d’actes de
la Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres
tindrà l loc la presentació del
l l ibre La girafa Popota i
l’arbre savi a càrrec dels
seus autors, l ’Antoni Argent
(text) i la Núria Ramon
(i l · lustracions).
Aquest és el segon conte
del projecte l i terari 'Cap
nen/a sense conte' in iciat
l ’any 201 3 pels autors amb
la publ icació d'El gat
Romeu i el bosc màgic.
D’aquest primer conte se'n
van editar 1 0.000
exemplars que es van fer
arribar a totes les escoles
de la comarca del Val lès
Oriental (1 30), a diversos

hospitals i a les
bibl ioteques de la comarca,
entre altres. Davant la bona
acol l ida d’aquest primer
conte, s’ha publ icat La
girafa Popota i l’arbre savi.
Del segon conte s’han
imprès també 1 0.000
exemplars i s’ha adjuntat la
traducció a l ’anglès.
L’objectiu és fer-lo arribar a
totes les escoles i l lars
bressol de la província de
Barcelona.
Els dos contes són una
autoedició i tracten temes
com la importància
d’educar en la diferència,
de sumar esforços, el valor
de l ’esforç, superar les
pors, etc.

La Serpent de La Vall del
Tenes, a la Biblioteca
Durant el mes de març, la
Serpent de la Vall del Tenes,
la primera bèstia de foc de
la Colla de Diables del
Tenes, estarà exposada a la
Bibl ioteca de Ca l’Oliveres.
La Serpent dóna vida a una
antiga l legenda que explica
com aquesta serp i les de la
seva espècie són les reines
de totes les serpents. Es diu
que llueixen una pedra
preciosa o una corona al
cap i que, si algú és capaç
d’agafar-la-hi, farà fortuna!
La Serpent va ser creada
l’agost de 2011 per la Colla
de Diables. Recentment,
s’ha format el grup de
Bèsties del Tenes,
pertanyent a la Colla de
Diables, que s’encarrega de
la Serpent. El grup treballa

per donar a conèixer la
bèstia, així com fer-la
créixer, incorporant músics i
bal ls, a més de treballar per
fer realitat nous projectes de
bèsties.
Visiteu www.facebook.com/
serpentdeltenes i, si voleu
participar-hi, contacteu amb
bestiarideltenes@gmail.com.

Participants a la caminada

Curs de dinamitzadors
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Insonorització d'una aula de l'Escola de
Música
L'empresa Barnatecno va fi-
nal itzar a finals de gener els
treballs d’ insonorització i
mil lora de les condicions
acústiques de l’aula 7 de
l’Escola de Música La Vall
del Tenes.
Per solucionar els
problemes de reverberació
en aquest espai es van col· -
locar plaques absorbents
dels sons a la sala
davantera de l’aula.
La Junta de Govern Local
del 1 4 de desembre va
adjudicar els treballs a
aquesta empresa per un
import de 3.1 06,07€, IVA
inclòs.

Aula amb les plaques absorbents dels sons

Conveni per a l'us del Local
Social de Palaudalba

Local Social de Palaudalba

Associació de Veïns de Palaudalba

Durant l ’any passat,
l ’Ajuntament va dur a terme
mil lores de condicionament
de la caseta de titularitat
municipal situada a la pista
esportiva de Palaudàries,
l 'anomenat Local Social de
Palaudalba. Aquest
equipament estava molt
deteriorat i el seu condicio-
nament era una reivindicació
de l’Associació de Veïns de
Palaudalba per poder
uti l i tzar-lo com un espai
social de referència al barri ,
on oferir activitats i serveis
al veïnat, a més de fer les
gestions pròpies de l’entitat.
Algunes de les actuacions
que s’hi han fet han estat:
fer un lavabo i la connexió a

la xarxa de clavegueram,
i l · luminació, aire
condicionat, tancament
d’una porta i reixa de
seguretat. I , encara hi ha
previst fer algunes tasques
més de manteniment, que
mil loraran l ’espai.
A partir d'aquí, a finals de
gener es va formalitzar un
conveni entre l ’Ajuntament i
l ’associació de veïns per a
l ’ús d'aquest local social per
part d'aquesta entitat, que
gestionarà l ’equipament i hi
oferirà activitats socials i de
l leure.
Amb el local social de Pa-
laudalba s’amplia el mapa
d’equipaments municipals al
sector de Palaudàries.

Millores a la intersecció del carrer Ramon
Llull amb el passeig de Sant Valerià

Per tal de mi l lorar el funcio-
nament i la seguretat de la
intersecció entre el carrer
de Ramon Llu l l i el passeig
de Sant Valerià, l 'Ajunta-
ment remodelarà l ' i l la
existent, de forma que
passi a ser un giratori .
D'aquesta manera, es re-
duiran els punts
d'encreuament dels
vehicles, especialment el
més crític, on es té
constància d'alguns
accidents i ensurts, i
s'aconseguirà ordenar el
trànsit, reduir la velocitat
dels vehicles al pas per
aquesta zona i guanyar
visibi l i tat en les maniobres
que es porten a terme.
Aquesta ordenació pot
comportar canvis en els
nostres hàbits de moure'ns,
però hem de tenir present
que fem més segur per a
tots aquest punt de la xarxa
viària, tal i com contempla
el Pla Local de Seguretat
Viària, aprovat l ’any 201 1 .
La interseccio del carrer de
Ramon Llu l l amb el passeig
de Sant Valerià és un punt
de la xarxa viària municipal
interna que ha experimentat
un increment de moviment
de vehicles els darrers anys
amb la prolongació del
passeig de Sant Valerià,
entre els barris de Can
Salgot i Pinedes del Val lès.
Tambés es construiran tres
passos de vianants
accessibles i s'acondicio-
naran els trams de vorera
que estaven en mal estat.
D'aquesta manera, es re-
soldrà la continuïtat de les
trajectòries dels vianants, i

es mi l loraran i faran més
segurs els seus moviments.
En aquest indret hi ha dues
parades del transport urbà i
és un punt de connexió de

l 'eix nord-sud, de forma que
en el passeig de Sant
Valerià, el vial més l larg del
municipi , és habitual veure
ciutadans fent passejades.

Encreuament actual

Projecte del giratori

Es remodelarà l 'i l la existent, de forma que passi a ser un giratori, i
també es construiran tres passos de vianants accessibles i
s'acondicionaran els trams de vorera que estaven en mal estat.

Novetats en el web de
Transparència



Ple ordinari del 28 de gener

1 .- Aprovació de l'acta de les
sessions anteriors.
El Ple va aprovar les actes
corresponent als Plens del 23 i
del 26 de novembre.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del 9
de novembre al 31 de desem-
bre, que van del número 665
al 81 0.

3.- Donar compte de la xifra
oficial de població de Lliçà
d'Amunt a 1 de gener de
201 5.
El Ple va donar compte de la
xifra oficial de població a 1 de
gener de 201 5, que és de
1 4.742 habitants, segons noti-
ficació de l 'Institut Nacional
d'Estadística, una xifra resul-
tant de la revisió del Padró
municipal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que, des de la dar-
rera xifra oficial d'1 de gener
de 201 4, la població havia
augmentat en 53 persones,
una xifra molt inferior a la de
25 anys enrere on la població
augmentava en 600 persones
(1 990). L'Alcalde va ensenyar
la piràmide d'edat de la pobla-
ció l l içanenca per indicar que
la població s'està envel l int;
l 'edat de la majoria de la po-
blació osci l · la entre els 30 i els
60 anys. Les zones del poble
on ha arribat més gent han
estat el centre urbà, Ca l 'Arti-
gues i Can Salgot, que són els
barris amb més densitat de
població. El 80% dels nouvin-
guts ho han fet de la província
de Barcelona, és a dir, que són
moviments de població pro-
pers; la resta, d'altres indrets
de Catalunya i d'Europa. Els
barris amb més baixes han
estat, per aquest ordre, el
centre urbà, Can Salgot i Ca
l 'Artigues. Els naixements han
baixat, n'hi ha hagut 1 1 1 , i
s'han produït 86 defuncions,
dues xifres a tenir en compte.
També hi ha hagut moviments
de població interns, 1 33 per-
sones han fet canvis d'habitat-
ge dins del mateix municipi .

4.- Aprovació inicial del
Pressupost municipal 201 6.
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost general municipal
per a l 'exercici 201 6 sense dè-
ficit inicial , essent l 'import de
les despeses de 1 7.31 0.000€,
1 7.250.000€ de l 'entitat i
60.000€ de l 'Empresa munici-
pal, i els ingressos de
1 7.325.000€, 1 7.250.000€ de
l 'entitat i 75.000€ de l 'empresa
municipal. També es va apro-
var la planti l la de personal i les
bases d'execució del pressu-
post.
El regidor de Hisenda, Jordi

Juárez, després de fer un
aclariment sobre el canvi de
nom d'una partida, va destacar
quatre aspectes generals del
pressupost:
- La consol idació de la gestió
directa dels serveis municipals
ha permès un estalvi impor-
tant, que ha derivat en una re-
ducció del deute i en un
equi l ibri de les despeses. En
l 'exercici d'enguany està pre-
vista la contractació de quatre
persones per ampliar i mil lorar
els serveis municipals: 1 pol i-
cia, 1 operari de brigada i 2
jardiners per a l 'espai públ ic.
- Gràcies a l 'amortització de
préstecs i a l 'equi l ibri de la
despesa, s'ha al l iberat capital i
es poden destinar més diners
a despeses socials, i han aug-
mentat les partides de Serveis
Socials, Educació, Joventut,
Cultura i Esports.
- Hi ha la previsió de nous
préstecs per a inversions, que
faran augmentar aquesta par-
tida sensiblement situant-se en
uns 3.270.000€. I , sense
comptar amb els ingressos
extraordinaris de tot el derivat
de Can Montcau, es preveu
mantenir i intentar rebaixar el
baix deute, que està a l 'entorn
del 45%.
- Les inversions més significa-
tives es poden dividir en tres
grups:
1 . - Inversions per urbanitzar i
dotar de serveis bàsics carrers
i barris: Mossèn Cinto Verda-
guer, Can Franquesa, Can
Bosc i Can Marlès.
- Inversions per mantenir i re-
novar serveis bàsics en tot el
municipi : reasfaltaments,
manteniment d'edificis, mil lora
del clavegueram, voreres, en-
l lumenat públ ic i , sobretot, la
mil lora de la xarxa d'aigua,
que té una partida específica
de més de 200.000€.
- Noves inversions, les més
importants de les quals són:
un Camp de Futbol 7, l 'arran-
jament dels vestuaris de la
Piscina, l 'in ici del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries i
l 'adequació dels accessos a
Can Malé per al seu futur
aprofitament.
El regidor d'Hisenda va acabar
dient que el pressupost 201 6
s'havia trebal lat amb tots els
grups polítics i va agrair-los les
seves aportacions.
ERC va comentar que es trac-
tava d'un pressupost ensenyat
durant setmanes, que el seu
grup no vol ia exactament
l 'actual redactat, però que això
no era definitori del pressupost
i que encara s'haurà d'anar
trebal lant i esperaven ade-
quant.
CiU va dir que era un pressu-
post trebal lat i pactat prèvia-
ment, on hi havia una forta
impl icació en inversions, que
feia falta, ja que se n'havia es-

tat orfe durant anys.
ICV-EUiA va destacar que te-
nien el compromís que es
tractava d'una eina viva i que
es podia anar trebal lant i mo-
dificant.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va cloure aquest punt
del Ple afirmant que es tracta-
va d'un document viu, a conti-
nuar trebal lant, i va tornar a
agrair les aportacions fetes
per tots els grups polítics, així
com les que vinguin per mil lo-
rar-lo.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ

5.- Determinació de la dedi-
cació i retribucions d'un
membre de la Corporació.
El Ple va acordar que el se-
nyor Manel Busquets Mateu
tindrà una dedicació de 24,5
hores i una retribució de
26.000 euros bruts a l 'any.
L'Alcalde, Ignasi Simón, abans
de donar pas a les votacions,
va recordar que CiU va entrar
al govern al desembre i que es
tractava de posar en solfa la
dedicació del regidor d'aquest
partit.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
ERC – ABTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
PP_ ABSTENCIÓ

6.- Adhesió al Conveni entre
el Departament de Justícia,
la FMC i l'ACM per a la rea-
lització de programes d'exe-
cució penal en la comunitat i
justícia juvenil.
El Ple va acordar de sol· l icitar
l 'adhesió de l 'Ajuntament al
conveni de col· laboració entre
el Departament de Justícia de
la General itat, la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC)
i l 'Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM), per tal de fo-
mentar i concretar actuacions,
mitjançant la Direcció General
d'Execució Penal a la Comu-
nitat i de Justícia Juveni l , pel
que fa a l 'execució de progra-
mes que són competència
d'aquesta direcció.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
expl icar que fins ara a l 'Ajun-
tament ja hi ha hagut perso-
nes amb penes petites que, en
comptes d'anar uns dies a la
presó, han vingut a fer serveis
a la comunitat i han fet trebal ls
a la brigada o a la deixal leria,
en funció del seu perfi l .
L'Ajuntament també té un tèc-
nic assignat que en fa el se-
guiment. Ara es tracta
d'adherir-se a un conveni
marc. Simón va dir que les
despeses de Seguretat Social
i de la pòl issa de Responsabi-
l i tat Civi l van a càrrec del
Departament de Justícia i que

l 'Ajuntament es fa càrrec dels
EPIS.
ERC va incidir en que aquesta
activitat ja es vé fent des de fa
anys i que ara es tracta de
donar-l i una cobertura legal i
tenir un conveni marc en
comptes d'un de uni lateral .
UNANIMITAT

7.- Sol· l icitud de la conces-
sió de la Creu de Sant Jordi
al Cor Claverià de L'Aliança.
El Ple va aprovar de sol· l icitar
al Departament de Cultura de
la General itat de Catalunya la
Creu de Sant Jordi per a
l 'entitat centenària Associació
Cor Claverià L'Al iança.
El regidor de Cultura, Albert
Iglesias, va dir que es tracta
de la primera entitat l l içanenca
que celebra el seu centenari ,
que és una entitat que sempre
ha defensat la identitat cultural
catalana (premissa per optar a
la Creu de Sant Jordi) i que
l 'equip de govern creu que és
mereixedora de la Creu de
Sant Jordi atorgada per la Ge-
neral itat de Catalunya. També
va expl icar que s'ha promogut
una recol l ida de signatures
perquè la ciutadania pugui do-
nar suport a aquesta iniciativa.
ERC va dir que no hi havia
gaire entitats centenàries i que
seria un orgul l que el govern
del país reconegués la seva
trajectòria, la qual cosa també
seria un reconeixement per al
nostre poble.
UNANIMITAT

8.- Esmenes per error ma-
terial del POUM pel que fa a
l'article 205 de la normativa
urbanística.
El Ple va aprovar de rectificar
un error material de l 'article
205 de les Normes Urbanísti-
ques del POUM de Lliçà
d'Amunt, que quedaria redac-
tat de la següent manera: "a)
Correspon a un conjunt de vuit
habitatges aparionats de dos
en dos dintre d'una parcel· la
unitària, la qual es divideix en
una part edificable i una altra
de conservació del bosc". En
el text del POUM, aprovat de-
finitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de
Barcelona i publ icat en el
DOGC, a l 'article 205 de les
Normes Urbanístiques, es va
observar un error en relació al
nombre màxim d'habitatges i
la superfície edificable no
coincideix amb el que consta
en la modificació del Pla Par-
cial del sector de Can Rovira
Sud, segon polígon.
La regidora d'Urbanisme,
Lourdes Estéfano, va comen-
tar que es tractava d'una es-
mena presentada pel
propietari d'uns terrenys de
Can Rovira, on en comptes de
9 habitatges que es poden
construir, ha de dir 8.

UNANIMITAT

9.- Esmenes per error ma-
terial del POUM en relació a
la qualificació urbanística de
la masia de Can Genàs.
El Ple va aprovar de rectificar
un error material en el plànol
O3.2 (Qual ificació del sòl no
urbanitzable. Corredor de Pa-
laudàries-Corredor de Can
Bosc) i modificar la qual ificació
urbanística de l 'entorn de la
Masia de Can Genàs de zona
de protecció especial forestal
natural (clau 22b) a zona de
protecció especial agrícola i
paisatgística (clau 22a), una
qual ificació més adient amb
els antecedents i usos autorit-
zats per la Comissió d'Urba-
nisme de Barcelona en el
Projecte en sòl urbanitzable
per a la implantació d'un cen-
tre hípic a la finca de Can
Genàs i rehabi l i tació de la
masia existent.
La regidora d'Urbanisme,
Lourdes Estéfano, va dir que
era una altra esmena presen-
tada pel propietari de la Masia
de Can Genàs, ja que hi havia
un error que no permetia
l 'hípica.
UNANIMITAT

9.- Esmenes per error ma-
terial del POUM referent a la
fitxa B23 del catàleg de
construccions en sòl no ur-
banitzable.
El Ple va aprovar de rectificar
un error material de la fitxa B-
23 del Catàleg de construcci-
ons en sòl no urbanitzable, re-
coneixent l 'existència d'una
edificació annexa semisoter-
rada, l imitada per l 'antiga mu-
ral la perimetral i la torre de
guaita, que s'havia uti l i tzat
com a cel ler de vi, a la Masia
de Can Xicota. La regidora
d'Urbanisme, Lourdes Estéfa-
no, va comentar que es trac-
tava de la darrera esmena,
presentada pel propietari de la
Masia de Can Xicota, per
l 'existència d'una mural la i una
torre de guaita.
ERC, davant les esmenes per
error material fetes ja al
POUM, va dir que potser cal-
dria fer-hi una repassada i es-
menar-ho tot de cop.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que esmenar-ho tot
de cop seria l 'ideal, però que
els errors van sortint i això és
normal, tot i que estem per
sota de la mitjana en errors
materials.
UNANIMITAT

1 1 .- Afers urgents.
No n'hi havia.

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

1 3- Preguntes.
No n'hi havia.
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Publicitat

El lliçanenc Ferran Miralles, nou director
general de Polítiques Ambientals
L'ex regidor de Territori ,
Medi ambient i Promoció
economica de l 'Ajuntament
de Ll içà d'Amunt entre el
anys 2003 i 2007 amb el
govern d'ERC i ICV-EUiA,
Ferran Miral les, va ser no-
menat, el passat 26 de ge-
ner, pel consel l de govern
de la General itat de Catalu-
nya, nou director general de
Polítiques Ambientals.
Miral les és l l icenciat en
Ciències Biològiques per la
Universitat de Barcelona.
L’any 1 991 s’ incorpora al
Departament de Medi
Ambient de la General itat de
Catalunya, on desenvolupa
responsabil i tats de
coordinació en l ’àmbit de la
formació, la recerca i, més
tard, la promoció (1 991 -
1 994); cap de la Secció
d’Informació i Difusió
Ambiental (1 994-1 996); cap
del Servei d’ Informació
Ambiental (1 996-2000) i
responsable de
Desenvolupament
Sostenible (2000-2002).
Entre els projectes que ha
coordinat hi ha la posada en
marxa de la primera
Ll icenciatura de Ciències

El lliçanenc Ferran Miralles en la seva etapa de regidor

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
R. Mas (Ll içà d'Amunt): del 26 de febrer al 3 de març
M. Vela (Santa Eulàl ia): del 4 de al 1 0 de març
P. Esplugas (Lliçà de Vall): de l'11 al 17 de març
J. Torras (Bigues): del 18 al 24 de març
M. Trullols (Lliçà d'Amunt): del 25 al 31 de març
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viña-
mata (Granollers).
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges
matí: N.Salayet (Santa Eulàl ia), J. Torras i P. Lozano
(Bigues).
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Ambientals de l ’Estat, els
continguts de la sèrie
d’educació ambiental del
‘Capità Enciam’ o el Pla
territorial sectorial de
l ’energia eòl ica. El 2002
s’incorpora al Departament
de Política Territorial i Obres
Públ iques. Ha coordinat
diversos projectes en l ’àmbit
de l ’avaluació ambiental
estratègica (2002) i els
plans territorials parcials de

l ’Alt Pirineu i Aran i del
Camp de Tarragona (2002-
2011 ).
Entre el 2011 i el 201 4, ha
estat coordinador de la
Secretaria de Territori i
Mobil i tat del govern. Des del
març de 201 4, ha estat
responsable d’Actuacions
Estratègiques i coordinador
de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.

Tasques de manteniment al CAP La Cruïlla
El CAP La Cruïl la va tancar
uns dies entre finals de ge-
ner i principis de febrer per
dur a terme tasques de
manteniment i revisió del
sistema de venti lació i de
cl imatització. Durant

aquests dies l 'atenció als
usuaris de dia es va fer a
altres CAP de la zona: Pa-
laudàries, Ll içà de Val l ,
Santa Eulàl ia i Bigues i Ri-
el ls, i de nit, al CAP de Ll içà
de Val l .

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’Ajuntament. 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.

Eric Regueiro Avi la,
nascut

el 27 de gener de 201 6

Març de 201 6



REFUNDACIÓ A CONVERGÈNCIA LLIÇÀ
Tot just fa un any, una part dels mil itants i simpatitzants de Convergència vàrem començar la refundació del nostre partit a Ll içà d’amunt.
Nosaltres vam ser pioners, avançant-nos a les consignes actuals de la direcció nacional.
Un nou pas en aquesta renovació ha sigut deixar el local social de CDC de “Ca la Coixa” situat al costat de l ’Ajuntament. Una seu que s’havia convertit en un
espai trist, envell it i decadent.
Fruit d’aquesta adaptació als nous temps, obrim un nou local però virtual. A partir d’ara ens trobareu a la xarxa. A la web: cdcl l icamunt.cat.
Aquí, gràcies a les noves tecnologies, podreu contactar més fàcilment amb nosaltres i fer-nos arribar els vostres comentaris, idees, suggeriments, crítiques o
propostes de mil lora de la nostra activitat al municipi.
Això si, demanem a aquells quatre individus que tenim al poble (que només es dediquen a l’ insult fàci l a la gent que fa política) que s’abstinguin de contactar-
nos. Aquest no és el nostre tarannà, apostem sempre pel respecte i l ’educació entre ciutadans, des de la diversitat d’ idees.
Fruit d’aquest respecte per les persones, ha sigut el treball escrupolós, per apropar als integrants dels partits polítics que hem forjat l ’acord de govern
municipal. Un treball fi , que no es veu i tampoc es valora prou.
La voluntat de mil lorar i evolucionar, tant dintre del nostre partit com de cara al nostre poble, prossegueix. Persistirem amb la tasca de girar ful l amb el passat i
pensar només en resoldre el difíci l present de la tasca de govern a Lliçà.

Grups Municipals

Com molts ciutadans i ciutadanes ja sabreu, el PSC ha arribat a un pacte estable de Govern amb ERC i ICV-EUiA, sumant-se així al pacte que ja vàrem fer amb CDC a finals del
201 5. D’aquesta manera i com a resultat de les últimes eleccions municipals celebrades el passat 24 de maig, entre les 4 formacions signants del pacte sumarem 1 5 dels 1 7 regidors
del Consistori Lliçanenc.
Els darrers mesos de negociacions han servit per trobar nexes d’unió en el relat de municipi que volem i de com es desenvoluparan les polítiques en els propers anys, sota la
premissa de “primer Lliçà d’Amunt”. La raó fonamental d’aquest acord estable es troba en la bona governabil itat del nostre municipi per afrontar el mandat 201 5-201 9.
La consolidació de la sortida de la crisi s’ha de plasmar en dos eixos principals, la generació de riquesa i la disminució de l’atur, i el manteniment de les polítiques socials de suport a
les persones i col· lectius en dificultats.
En base a aquests principis el PSC ha subscrit un pacte relatiu a la planificació del municipi, per fer de Lliçà d’Amunt una ciutat solidària i de serveis a les persones, per treballar per
l’economia del nostre poble amb els principis de participació, transparència i bona governança.
El pacte entre les 4 forces també contempla uns compromisos complementaris relatius a respectar mútuament les posicions de llurs partits a nivell de Catalunya, pel que fa al procés
nacional del país, i respectaran també els acords que tingui Lliçà d’Amunt en entitats supramunicipals. PSC, ERC, ICV-EUiA i CDC tindran plena ll ibertat de posicionament davant
qüestions que es plantegin de caire supramunicipal.
Amb aquest pacte de Govern, Ignasi Simón continuarà com a Alcalde i el repartiment de responsabil itats municipals es modificarà. Ara cal acabar de configurar un Govern sòlid i
deixar enrere èpoques polítiques obscures i acceptar el mandat que les urnes ens varen atorgar: entesa i diàleg.
Ens hauria agradat molt seguir treballant amb el PP perquè en els 8 anys de govern conjunt hem fet molta i molt bona feina amb harmonia i fidelitat, però no ha estat possible arribar
a un acord de govern d’unitat amb la resta de grups polítics que conformen el plenari.

Cada día que amanece se suceden, como si de una pesadil la se tratase, nuevas noticias de saqueos, mafias y corrupción política en este país. Una de las
últimas ha correspondido, de nuevo, al PP de la comunidad valenciana. Mientras vemos barrios periféricos con barracones agrietados y goteras, en vez de
colegios, a el los les faltaban manos para saquear día tras día el dinero público. Ante esta situación, la respuesta del PP es blindar a su ex-alcaldesa de
Valencia aforándola con su sil lón en el senado. Lo que todavía sorprende más es que un partido así, se dé el lujo de vender la lucha contra la corrupción;
sinceramente, creemos que es una falta de respeto a la ciudadanía. También sorprende que quién ha gobernado de manera tan autoritaria, sin contar con
nadie y en muchísimas ocasiones saltándose el propio congreso por el forro, ahora se queje de que nadie quiera hablar con ellos (de lo que se siembra se
recoge).
Por otro lado y volviendo al ámbito municipal, nuestro grupo sigue apostando por el entendimiento con las demás fuerzas políticas municipales. Hay por
delante una legislatura donde nuestro pueblo puede iniciar un proceso de transformación y progreso apasionante, del que creemos que se debe ser fruto de
un amplio consenso político y ciudadano. Para nosotros es una prioridad que los ciudadanos participen en la toma de decisiones tan importantes, como este
proyecto de pueblo al que tantas veces hemos hecho referencia. Por el lo, nuestro objetivo, es crear las herramientas adecuadas para que con la participación
de todos podamos construir un pueblo del que nos sintamos orgul losos. Esta es nuestra forma de hacer política, que sea el pueblo quién la haga y decida.

Dèiem fa uns dies que a Lliçà d'Amunt les coses en l 'àmbit polític estaven canviat. Després de pràcticament 3 mesos de negociacions i reunions, podem dir
que sí, hem arribat a un acord de govern. Els quatre grups que formem el nou govern municipal hem trobat prou punts en comú com per desenvolupar un
programa de govern.
Després de moltes deliberacions hem cregut que era important fer aquest pas endavant i formar part d'aquest canvi polític que viu el municipi. Al cap i a la fi ,
en política ens hi posem per fer coses, per fer coses profitoses per a la gent, gent que ens vota i que espera resultats de la nostra gestió. Així doncs, volem
ser un agent promotor d'iniciatives i el mecanisme pel qual els l l içanencs puguin veure i viure un procés de canvi. Amb aquesta decisió, des d’ERC esperem
poder aportar i treballar des de dins del govern per tirar endavant nous projectes, importants i engrescadors, que des de l’oposició no podríem posar en
marxa.
Per tot això, des d’ara mateix, ERC formarà part d’un nou govern on també hi estaran representats PSC, IC-EUiA i CiU.

Cuando trabajamos dando lo mejor de nosotros para conseguir que proyectos municipales l leguen a buen puerto, lo ultimo que se espera es que un compañero de consistorio, aunque
sea de otro partido político, nos compare con Goebbels y nos l lame nazis. Es verdad que en el debate político a veces se nos calienta la boca. Pero lo que es inadmisible es que eso
pase al escribir en el boletín municipal, dado que tenemos la posibi l idad de repasar los textos, tantas veces como haga falta, antes de publicarlos.
Pero no nos queremos quedar en la respuesta al mismo nivel de unas palabras que se descalifican por si mismas. Nos interesa el fondo: Si realmente la labor que desempeñamos
mientras tuvimos responsabil idades en el gobierno municipal dará los frutos que todos esperamos, o si realmente algo se ha hecho mal, como dicen algunos, y los compromisos de la
empresa Mango no los veremos efectivos.
Llegados a este punto, queremos recordar que todas las promesas de creación de puestos de trabajo y actividad económica indirecta las ha hecho la misma empresa en todo momento.
Para muestra, la entrevista que se le hizo al Sr Director General de Mango, el día 4 de febrero de 2011 , en la televisión comarcal. Por lo que, a quien está acusando de mentir, y en
última instancia descalificando el Sr. Regidor de ICV, es a la misma empresa Mango. Con la cual hemos de recordar tenemos suscritos unos compromisos gracias a los cuáles estamos
viendo incrementados los ingresos municipales en los últimos años, y hemos prácticamente acabado con el déficit municipal heredado de consistorios de los años ochenta y noventa.
Es estúpido desear que las previsiones de Mango no se cumplan. Quien piense así, y l lama nazi a quien piensa lo contrario, solo merece un calificativo: Incompetente para defender los
intereses de sus vecinos.
Qué podemos esperar de un hombrecil lo que, para que se le reconozca que tenía razón como mal agorero, desea males para los suyos?
Y qué podemos esperar de todos los concejales de PSC, CiU, ERC e ICV, con nuestro otrora respetado Nacho Simón a la cabeza, haciendo un cordón sanitario a los concejales del PP
solo por ser el PP? Demostrando memoria de pez al olvidar ocho años de trabajo fructífero en equipo.
Decepcionante corral ito el que se han montado los concejales del equipo de gobierno (todos menos el PP) para "no hacerse daño" y l imitarse durante cuatro años a conservar sus
sil l i tas.

1 4 >



> 1 5

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

Recordem que el butlletí té un espai per a cartes dels lec
tors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qual
sevol tema.

Entitats

Bústia del lector

Proper espectacle infantil a
L'Aliança

Ateneu L'Aliança

3a etapa de la Remuntada a peu del riu Tenes

UEC Vall del Tenes

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.

Voldria agrair a la persona
que dimecres dia 27 de
gener del 201 6, als voltants
de les 20'1 5 hores del
vespre, va trobar el meu
moneder al carrer i el va
portar intacte a la Pol icia
Local del nostre poble.
Un gest així, en aquests
temps convulsos, l 'honora
especialment.

Al mateix temps, el meu
agraïment a la Pol icia
Local , qu i va estar intentant
trobar-me telefònicament
infin i tat de vegades fins
que al final vaig despenjar.
Estic ben orgul losa del
meu poble, moltíssimes
gràcies.

Tina Medina

El BMX Vallès Club ha començat la temporada
amb força
El darrer cap de setmana de
gener va començar la
temporada de BMX a
Catalunya amb un nou
rècord d'inscrits.
El BMX Vallès, amb gairebé
una vintena de Riders a la
pista, va assolir uns molt
bons resultats.
Ariadna Barbero, Davinia
Garcia, Judith i Cristhian
Argüelles, Monica Comadran
i Jose M. Vidal es van col· lo-
car entre el vuit mil lors de las
seves categories; i Daniel
Herranz, David Argüelles i
Cristina Garcia van pujar al
podi.
El club continua las tasques
de construcció del nou traçat
del circuit de BMX a les
instal· lacions del Club de
Tenis de Ca l’Artigues amb la
col· laboració de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, on es dis-
putarà, el proper 29 de Maig,
una cursa inaugural.

BMX Club Vallès



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
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països Ca-
talans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
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
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
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.

Reciclem!
Dimecres 2 de març
Taller de l letres decorades fetes a
partir de cartró reciclat.

Jocs de taula
Dijous 3 de març
Catan i Sushi go. A càrrec de Tri-
cric.

Forma't +1 6
Divendres 4 de març
Recerca de feina per Internet. Es
recomana portar un pendrive a la
sessió.
Hora: 1 0.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca

Si ets jove... Mou-te!
Divendres 4, 1 1 i 1 8 de març
Vols proposar noves activitats al
Gall iner, tal lers, xerrades, sortides,
festes, projectes. . .? Participa a
l’Espai Jove totes les tardes dels
divendres i mou-te!

Commemoració del Dia In-
ternacional de la Dona
Treballadora
Dimarts 8 de març
Quantes coses saps sobre les do-
nes treballadores? Et desafiem a
provar el nostre joc.

Forma't +1 6
Divendres 1 1 de març
Com millorar les presentacions
orals. Si et costa fer presentacions
orals o vols indicacions per mil lorar-
les, vine i agafa idees! Es recoma-
na portar un pendrive a la sessió.
Hora: 1 0.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca

Taller d'ungles creatives
Dilluns 1 4 de març
Vols unes ungles originals i
personalitzades? Practica tants
dissenys com vulguis!

Cuina jove
Dimarts 1 5 de març
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzarem tal lers de cuina jo-
ve, receptes fàcils i ràpides per cui-
nar sense pares! Aquest mes farem
pizzes artesanes; vine al Gall iner,
nosaltres posem tots els ingredi-
ents.

Tarda de fotos divertides
Dimecres 1 6 de març
Fés fotografies originals i divertides,
segur que riurem!

Jocs de taula
Dijous 1 7 de març
Munchkin i Matamoscas. A càrrec
de Tricric.

Decoració de la vidriera
Dimecres 30 de març
Ja ha arribat la primavera al
Gall iner! Decorem la vidriera amb
papallones de colors, fetes de
paper i material reciclat.

- 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.
- El Galliner romandrà tancat del
21 al 28 de març, ambdós inclo-
sos, per vacances de Setmana
Santa.

Telèfons Agenda

Taller d'AfroYin
Dissabte 5 de març
Taller d’autoconeixement i
transformació personal a través del
moviment conscient i la dansa
africana. A càrrec de Mar Martos.
Horari: d' 1 1 h a 1 3h
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres (sala
d'actes)
Més informació i inscripcions:
67021 31 44
Preu: sòcia amb la quota al dia,
gratuït; no soci/sòcia, 1 0€
Organitza: Associació Amunt Do-
nes

Taller d'iniciació a la pintura
(roba i quadres)
Dimecres
Horari: de 1 0h a 1 2h o de 1 6h a
1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Ga-
l l iner
Informació i inscripcions: Montse
(93 841 71 23)
Organitza: Associació Dones del
Tenes

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal d'Avis:
Castell de Santa Florenti-
na (Canet de Mar)
Dissabte 1 2 de març
Esmorzar a Sant Andreu de Llava-
neres; visita guiada al Castel l de
Santa Florentina de Canet de Mar,
on s'ha gravat la sèrie televisiva
"Joc de trons"; i dinar.
Hora de sortida: 8.30h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 45€
Més informació i Reserves: Casal
de la Gent Gran

Excursió a Aranda de Du-
ero, Soria i El Ventorro
Del 3 al 7 d'abril
1 r dia: Origen-Aranda de Duero; 2n
dia: Soria (el cañón del río Lobos)-
El Burgo de Osma-Gumiel de Izan;
3r dia: Peñaranda del Duero-Roa-
Hontangas; 4t dia: Laguna Negra-
Necrópolis de Revenga; 5è dia:
Aranda de Duero-Alfajarin-Origen.
Hora de sortida: 6h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 398€
Més informació i Reserves: Casal
de la Gent Gran

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Ball de saló: divendres 4, 1 1 ,
i 1 8 de març 1 6.30 h
Bingo: dissabtes 5, 1 2, 1 9 i
26 de març 1 6.30 h
Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de mes
(27 de març) de 1 7h a 20h

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Cap de Setmana a Lloret
Dissabte 1 9 i diumenge 20 de
març
A l'hotel Samba.
Preu: 55€
Més informació: despatx de l'asso-
ciació

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h

Ball de saló: Dissabte 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8h
Ball: Segon diumenge de mes
(1 3 de març) 1 7h

Exposició "Dones del món"
De l'1 al 31 de març
Exposició de quadres de la lliçanenca
Anna Codina que combina dones i pai-
satges amb pintures acríliques.
Lloc: primera planta

La Serpent de La Vall del
Tenes
Març
Durant el mes de març, la Serpent de la
Vall del Tenes, la primera bèstia de foc
de la Colla de Diables del Tenes, estarà
exposada a la Biblioteca Ca l'Oliveres.

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 3 de març
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli. Si tens entre 11 i 1 5 anys,
t’agrada llegir i vols passar una bona
estona, informa’t a la Biblioteca. Cada
primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Coaching en femení
Dimarts 8 de març
Xerrada sobre coaching femení a
càrrec de l’Antònia Medel. Adreçat a
aquelles dones que vulguin millorar
algun aspecte de la seva vida, que
estan en un període de canvi o que
aspiren a portar una vida més plena.
Hora: 1 8h
Lloc: sala d'actes

Instants musicals
Dimecres 9 de març
Petita audició musical d’una durada de
20 minuts a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
Elio Mendieta i David Martínez,
guitarres.
Hora: 1 8h

Presentació del llibre La gi
rafa Popota i l'arbre savi
Dimecres 9 de març
A càrrec dels autors, l’Antoni Argent
(text) i la Núria Ramon (il· lustracions).
Hora: 1 8.30h
Lloc: sala d'actes

Club de lectura per a adults
Dimecres 9 de març
Primavera, estiu, etc. de Marta Rojals.
Si vols participar a les tertúlies del Club
de Lectura posa’t en contacte amb la
Biblioteca.
Hora: 1 8.30h

Contes al vol
Dissabte 1 2 de març
"Quines unes elles!" a càrrec de Tramo-
ia Produccions Culturals. Contes sobre
referents femenins que trenquen
estereotips sobre el rol de les dones i
els homes en la societat.
Hora: 11 h

Taller creatiu
Dimarts 1 5 de març
"Sals de colors" a càrrec de Carme Ro-
mero i Agnès Navarro. Farem un pot
amb sals de colors. Adreçat a nens i
nenes de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de març. Places limitades.

Niu de paraules
Dissabte 1 9 de març
"Bitxos” a càrrec de la Cia. Patawa. A la
biblioteca ha crescut un jardí que està
ple de bitxos i insectes. Petits
animalons que tenen una cançó que és
pròpia. De la mà d’aquests animalons
cantarem plegats, gran i petits, totes les
cançons del repertori dels més menuts.
Passarem una estona al jardí de la
Biblioteca.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de març. Places limitades.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament




