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Acostuma a participar al Parc Infantil i Juvenil de Nadal?

Del 28 al 30 de desembre tindrà l loc una nova edició del Parc
Infanti l i Juvenil de Nadal. En la darrera enquesta ciutadana
ens hem interessat per saber si els l l içanencs i l l içanenques
acostumen a participar-hi. El resultat ha estat que, de les 35
persones que han participat a l 'enquesta, un 89% ha contes-
tat que hi acostuma a participar i un 11 % ha dit que no;
ningú 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 butl letí municipal.
Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de res-
postes.

Enquesta ciutadana

La primera setmana de desembre es farà l ’encesa de l lums de Nadal i , de sobte,
Ll içà d ’Amunt semblarà vestida de festa. Aquesta celebració és, sens dubte, una de
les més importants de l ’any, perquè ens ocupa i motiva durant setmanes, perquè
canvia els nostres hàbi ts i , fins i tot, les nostres emocions, i perquè, en defin i tiva, és
una festivi tat típicament fami l iar, en la qual retrobem afectes i compartim l l igams
irreemplaçables. És una celebració de joia. I per això l ’acompanyem de músiques,
ornaments, l luminàries i regals. I , de segu ida, l ’any nou ens fa mirar al fu tur i
plantejar-nos els reptes amb renovat optimisme i esperança.
L’alegria no ens ha de fer obl idar que som ciutadans responsables. L’Ajuntament
posa en marxa d isposi tius especials, alguns de gran complexi tat, com és el cas de
la Cavalcada dels Reis Mags, perquè la concentració d ’activi tats en determinats
espais –sobretot en el centre— no provoqu i molèsties n i entrebancs. Això comporta
tal l de carrers, incrementar la neteja i fins i tot instal · lar l ’operatiu de control del
trànsi t en les zones que, de forma més intensa, reben aquesta pressió. Comptem,
com en al tres anys, amb la comprensió dels ciu tadans i la col · laboració perquè les
coses surtin bé.
Però no només això: també recomanem un consum moderat, en tots els aspectes,
amb una atenció especial al reciclatge, tant dels residus i embolcal ls com dels
simpàtics arbrets de Nadal que es fan presents en tantes l lars. I en aquesta mateixa
l ín ia, vu l l posar l ’accent sobre les múl tiples activi tats que l ’Ajuntament organ i tza a
cada barri , a la bibl ioteca, al pavel ló i al tres espais municipals. Perquè el Nadal
també són vacances, en especial l largues vacances escolars, que s’han de
compaginar amb els horaris de pares i mares. Les activi tats cu l turals pensades per
als peti ts són una solució pràctica i estimu lant.
Bon Nadal a tothom!

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.

La XVI I edició de la Fira de
Nadal i Entitats tindrà l loc el
cap de setmana del 1 0 i 1 1
de desembre al l larg dels
carrers de l 'Al iança i Folch i
Torres; el dissabte, de 1 0h a
1 4h i de 1 6h a 21 h, i el diu-
menge, de 1 0h a 1 4h. Amb
la Fira de Nadal i Entitats,
dins d'un marc cultural rela-
cionat amb aquestes festes,
es dóna a conèixer el teixit
comercial del nostre
municipi i es promou el con-
sum dels productes artesans
i de qualitat que s'hi elabo-
ren. També és un bon esce-
nari per conèixer d'a prop el
teixit associatiu del nostre
poble.
Per completar la fira, tant
l 'Ajuntament com algunes
entitats locals, han organit-
zat algunes activitats:
El dissabte, a les 1 8h, al
carrer de l 'Al iança, s'oferirà
xocolata desfeta amb melin-
dros, per agafar forces per
picar ben fort el Tió més di-
vertit i sol idari del món, que
s'organitza conjuntament
amb la Comissió de Festes i
que enguany tampoc faltarà
a la cita.
Aquesta mateixa entitat, el
diumenge 11 de desembre a
les 1 3h al carrer de l 'Al i-
ança, farà el sorteig de dues
paneres de Nadal. Els
números per al sorteig es
podran adquirir a la parada
que la Comissió de Festes
tindrà a la Fira de Nadal i
Entitats, on hi haurà expo-
sades les dues paneres de

Nadal que inclouen produc-
tes de gran qualitat. Podeu
trobar la l l ista de productes
de les paneres i els
establiments col· laboradors
al Facebook i al blog de la
Comissió de Festes. Els
ingressos de la venda de
números es destinaran a La
Marató de TV3 d’enguany.
Aquest mateix diumenge, a
les 1 2.30h, en els carrers de
l 'Al iança i Folch i Torres, la
Coral l 'Al iança oferirà una
cantada de nadales.
I , uns metres més enllà, a la
plaça de Catalunya, tindrà
l loc la Fira de l 'Escudella,
organitzada per l 'entitat Cà-
ritas Parroquial i la Parrò-
quia de Sant Jul ià, i el I I I
Mercat de segona mà, or-
ganitzat per l 'Ajuntament.

Viu el Nadal més tradicional a Lliçà d'Amunt

Entre les activitats que es
faran aquest desembre des-
taquen la Fira de Nadal i
Entitats i les activitats com-
plementàries que s'hi orga-
nitzen com el Tió més
divertit i sol idari del món, la
Fira de l 'Escudella i el I I I
Mercat de segona mà, i els
concerts de l 'Escola de Mú-
sica de la Vall del Tenes.

Juntament amb aquest butl letí s'ha repartit un programa amb les activitats que l 'Ajuntament i entitats locals han
organitzat per les festes de Nadal 201 6-201 7, que van del 1 0 de desembre al 5 de gener; es tracta d'una programació
tradicional, de veritable esperit nadalenc.

Fira de Nadal

El Tió més divertit
i solidari del món

En el marc de la Fira de Na-
dal i Entitats, l 'Ajuntament i
la Comissió de Festes con-
viden els nens i nenes a fer
cagar el Tió més divertit i
sol idari del món. Veniu i
gaudiu d’aquesta tradició
catalana, el dissabte 1 0 de
desembre a les 1 8.30h al
carrer de l 'Al iança. Com que
volen que el tió no es quedi
amb gana, demanen a tots
els nens i nenes que el
vinguin a fer cagar que
portin algun aliment (ol i ,
arròs, pasta, l let, etc.); tots
els al iments que es recull in
es donaran al Banc
d’Aliments de Lliçà d’Amunt.
No oblideu les paraules mà-
giques: "Tió, tió, caga tió,
avellanes i pinyons, si no
cagues ben fort, et donaré
un cop de bastó".

Fira de l'Escudella

També en el marc de la Fira
de Nadal i Entitats i dins de
la campanya "Nadal per a

Concerts de
l'Escola de Música

L'Escola de Música de la
Vall del Tenes ha organitzat
una sèrie de concerts
d'orquestres i combos a
càrrec de l'alumnat, que tin-
dran l loc el dissabte 1 7 de
desembre a l'ateneu l 'Al i-
ança, a les 1 0h, les 11 .30h i
les 1 2.45h.

El programa de Nadal 201 6-
201 7 també inclou la pro-

Parc Infantil i
Juvenil de Nadal

III Mercat de
segona mà

Dins de les activitats com-
plementàries de la Fira de
Nadal i Entitats, l 'Ajuntament
també ha organitzat per al
diumenge 11 de desembre,
de 1 0h a 1 4h a la plaça de
Catalunya, el I I I Mercat de
segona mà. Més informació i
inscripcions a
mfs.mercatsdesegonama@
gmail .com.

Tothom", l ’entitat Càritas
Parroquial, Ll içanenc de
l’Any 201 6, i la Parròquia de
Sant Jul ia portaran a terme
la Fira de l’Escudella amb
l’objectiu de recoll ir fons i
oferir lots de Nadal a les
famíl ies del municipi amb
més dificultats
econòmiques. El plat
d’escudella de galets i pi lota
tindrà un preu simbòlic de
3€. A més, hi trobareu una
caixa on dipositar productes
nadalencs com ara torrons,
neules, etc.
La Fira de l 'Escudel la tindrà
l loc el diumenge 11 de
desembre a la plaça de Ca-
talunya; a les 7h ja co-
mençaran els preparatius
per fer l 'escudel la.

Nadal, com sempre ple de
sorpreses i d'espais pensats
per a nens i nenes, i jovent.
Espai de jocs, tallers i
inflables per als petits i jocs i
activitats d'aventura per als
joves, aquesta és l'oferta lú-
dica gratuïta de la propera
edició del Parc Infantil i Juve-
nil de Nadal, que tindrà lloc
del 28 al 30 de desembre, de
1 6h a 20h, al Pavelló
d'Esports.

Un any més, torna el Parc de

gramació mensual que or-
ganitza la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres i l 'espectacle in-
fanti l mensual que organitza
l 'ateneu L'Al iança, a més
del Concert de Nadal que
organitza la Coral l 'Al iança
a l 'Església, el Quinto de
Nadal que organitza el Grup
d'Esplai a l 'ateneu L'Al iança
i la Festa de Cap d'Any a
l 'ateneu L'Al iança que orga-
nitza aquesta entitat local.
En el proper butl letí expl i-
carem les activitats més
destacades que inclou el
programa de Nadal pel ge-
ner.
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Notícies destacades de la Biblioteca
Un tal ler famil iar sobre recursos educatius per a tablets, una
exposició de fotografies de titel les i la visita de l 'escriptor Joan
Carreras, activitats destacades de la Bibl ioteca d'aquest desembre.

Taller: "Descobrint les apps
educatives en família!"
Divendres 1 6 de desembre
de desembre
Estàs dubtant si demanar una
tablet per Reis? Vine a aquest
taller i sortiràs de dubtes.
La Biblioteca Ca l’Oliveres
organitza un taller on les
famílies amb infants de 3 a 1 2
anys descobriran els millors
recursos educatius per a
tablets de diverses
temàtiques (literatura digital,
ciències, matemàtiques,
musical. . .). Els objectius del
taller són descobrir la cultura
interactiva de les apps
educatives per a dispositius
mòbils de la mà de la
tecnologia més interactiva i
educativa i aportar hàbits
saludables en competència
digital.
Aquest taller té una durada
de 40 minuts durant els quals
s’aprendrà a través del joc i
es compartirà una estona en
família de la mà de la
tecnologia més interactiva i
educativa.
Les places són limitades i cal
fer inscripció prèvia a partir de
l’1 de desembre.

Exposició: "Capturar l'alè"
Del 1 2 de desembre al 9 de
gener
Aquest desembre la Bibliote-
ca comptarà amb l'exposició
de fotografies "Capturar l'alè"
de Jesús Atienza, produïda
per l'Institut del Teatre. Es
tracta de fotografies de tite-
lles.
En Jesús Atienza ha viscut
amb titelles i titellaires des de
1 977, quan, buscant les
marionetes de Harry V. Tozer
es va trobar amb les
marionetes de Pepe Otal. I
des d’aquell moment va
viatjar amb els titellaires i les
titellaires en les seves pròpies
furgonetes, va menjar i dormir
amb ells i amb els seus
ninots. Per tot Catalunya, per
tot Espanya i per bona part
d'Europa. El 1 978 va fundar,
amb l'equip del seu mestre
Albert Guspi, el Centre
Internacional de Fotografia de
Barcelona, el CIFB. Allà, amb
els millors fotògrafs del món,
va aprendre a fotografiar el
món. Van triar la fotografia

social, no la fotografia
plàstica. I , dins de l’àmbit
social, l’Atienza va optar per
allò més lligat a la vida i a la
mort: el circ, el tatuatge, la
carn, les marionetes.
Centenars d'excel· lents
fotògrafs capten colors i
suggeriments formidables,
però no capten el llampec
vital d'una marioneta.

Visita de l'autor Joan Car-
reras
Dimecres 1 4 de desembre a
les 1 9.30h
L'escriptor Joan Carreras vi-
sitarà la Biblioteca Ca l'Olive-
res dins del Club de lectura
per a adults. Aquest dia, però,
l'activitat està oberta a tot-
hom.
Joan Carreras és professor
associat de la Facultat de
Comunicació de Blanquerna,
on imparteix classes de
periodisme digital. Ha
treballat durant una dècada a
la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, on ha
estat director del Canal 33 i
un dels responsables de la
creació del programa InfoK.
Al 324.cat va experimentar
amb nous formats i narratives
digitals. També va treballar a
l'Avui, el Diari de Barcelona i
El Temps.
Cafè Barcelona és la
cinquena novel· la de Joan
Carreras. Els seus
personatges sovint no
expressen el que realment
volen dir. Tenen secrets. Es
mouen entre Amsterdam i
Barcelona, i els persegueix la
culpa. L'escriptor els dóna
una altra oportunitat. La
novel· la va rebre el Premi
Ciutat de Barcelona el 201 4.
El 201 4 també va rebre el
Premi Sant Jordi de novel· la
per a L'àguila negra, que al
seu torn fou el quart llibre de
ficció en català més venut
durant la diada de Sant Jordi
de 201 5.
“Escric perquè ho he fet
sempre i és probable que no
deixi mai de fer-ho. Escric
perquè ho necessito i perquè
no sé si sabria viure d’una
altra manera. I escric,
sobretot, perquè m’agrada
explicar històries de la
manera que vull explicar-les i

perquè espero que a d’altres
persones els agradi llegir-les,
com a mínim gairebé tant
com m’agrada escriure-les i,
si pot ser, una mica més.”
Joan Carreras.
Entre d’altres ha publicat les
següents obres: L’àguila
negra, Cafè Barcelona,
Carretera secundària, L’home
d’origami, Qui va matar el
Floquet de Neu, La gran
nevada, La bassa del gripau,
Les oques van descalces.
Per saber-ne més:
http://www.janquim.cat/
https://ca.wikipedia.org/wiki/J
oan_Carreras_i_Goicoechea
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/j
oan-carreras/detall

Coneix els Reis Mags
d'Orient en persona

Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient, en la visita
que faran al nostre municipi
el di jous 5 de gener, rebran
1 0 nens o nenes en
audiència privada a l’Ajunta-
ment.
Qui vulgui ser afortunat/da
de formar part d'aquest grup
d'infants, primer haurà
d’omplir una butl leta que
trobarà a la Bibl ioteca de Ca
l’Oliveres, entre els dies 5 i
1 6 de desembre. Entre totes
les butl letes rebudes, el di-
l luns 1 9 de desembre es

farà un sorteig i els noms
dels 1 0 guanyadors es pu-
bl icaran als mitjans de co-
municació municipals, a més
de contactar amb ells per-
sonalment.
Aquesta activitat va dirigida
a infants entre 3 i 8 anys
empadronats al municipi.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb
la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, trucant al 93
841 52 25 o bé enviant un
correu electrònic a
cultura@ll icamunt.cat.

Es busquen actors i actrius per la representació de Sant Jordi
La regidoria de Cultura fa una crida a totes les persones interessades a participar en l'edició 201 7 de l'obra de teatre al carrer "Catalunya, princesa meva" com a actors i ac-
trius. La representació tindrà lloc el dissabte 22 d'abril.
Us esperem el dilluns 1 2 de desembre, a les 1 9.30h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, on farem una reunió prèvia i us explicarem novetats, assaigs i més
informació important de la propera representació.
Recordem que "Catalunya, princesa meva" es va estrenar l'any 201 3 per Sant Jordi i, cada any, en el marc de la festivitat del Patró de Catalunya, hi participen més de 1 50
persones, particulars i vinculades a diferents entitats locals. Cada edició s'hi han incorporat novetats i sempre esdevé un èxit de públic.
Per a més informació podeu contactar amb la regidoria de Cultura trucant al telèfon 93 841 52 25 o enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica cultura@llicamunt.cat.

Dóna vida als llibres
La Bibl ioteca Ca l’Oliveres i
Transports de Lliçà d’Amunt
col· laboren conjuntament en
la campanya “Dona vida als
l l ibres”, que consisteix a
apropar els l l ibres als
usuaris del servei de TLA.
Dins dels autobusos
trobaran una sèrie de l l ibres

que podran agafar de forma
ll iure i retornar en el mateix
l loc un cop llegits. I , si ho
volen, podran deixar
constància en el l l ibre de la
seva participació en aquesta
cadena cultural. D'aquesta
manera, "posarem rodes a
la lectura".
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Desembre de 201 6

Consulta totes les obres que s'executen al municipi
L'Ajuntament posa en marxa un visualitzador web on es poden consultar totes les obres que s’executen al municipi,
així com la principal informació tècnica i econòmica de cadascuna d’el les.

Des del passat mes de juny, la
regidoria d'Obres ha fet una
recopilació de tota la informació
de les obres executades al
municipi durant aquest segon
semestre de l’any, amb l'objec-
tiu que la ciutadania pugui
conèixer, d'una manera ràpida i
senzilla, les accions i les inver-
sions que s'estan fent en
aquest àmbit.
A través del Sistema
d'Informació Geogràfica (GIS),
implementat per BGEO OPEN
GIS SL, s’ha abocat la
informació específica de les di-
ferents actuacions de manera
que queda georeferenciada
dins del plànol de municipi i,
amb l'ajuda de l'aplicació
Fulcrum, es pot consultar a
través d’un visor habilitat al
web municipal.
Des de la pàgina del visor
d'obres, les persones usuàries
poden consultar fàcilment
totes les actuacions que
s’estan duent a terme al
territori i el seu cost. El
visualitzador també permet

consultar les obres
finalitzades, des del passat
mes de juny en endavant, i
també les previstes. La
consulta es fa a través dels
diferents punts geolocalitzats
al plànol que es corresponen
amb les obres, diferenciades
segons l’estat: finalitzades, en
execució o previstes. Clicant
sobre cada punt, es pot
obtenir informació tècnica i
econòmica (en el cas d’obres
executades per empreses
externes), així com les
imatges de l’actuació.
La posada en marxa
d’aquesta nova eina respon a
la voluntat de l'equip de go-
vern de donar transparència a
la gestió municipal i garantir la
màxima informació a l'abast
de la ciutadania.

La tecnologia GIS

L'Ajuntament, a finals de l'any
passat, va fer una aposta per
la tecnologia geoespacial per
optimitzar la gestió de les da-

des municipals i donar-ne la
màxima transparència i millo-
rar el servei de cara a la ciuta-
dania.
La implementació del Sistema
d'Informació Geogràfica (GIS)
ha permès combinar capes de
dades sobre un mateix plànol,
de manera que es poden
georeferenciar dades de
diverses àrees relacionades
amb la cartografia, el cadastre,
el planejament urbanístic, les
infraestructures urbanes, els
serveis, la mobilitat, les
activitats econòmiques, el
patrimoni arquitectònic, etc.
Aquesta combinació facilita la
gestió dels recursos munici-
pals i, en la major part dels
casos, permet una planificació
preventiva d'actuacions, ja que
es disposa d'una informació
inventariada i actualitzada de
molts serveis municipals.
Actualment, s'està treballant
en la recollida de dades i el
seu posterior traspàs al GIS
amb l'objectiu d'inventariar i
posicionar molts elements del

municipi. A dia d’avui,
disposem d’una quinzena
d’inventaris de diverses àrees
municipals: incidències,
mobiliari urbà, senyals de
trànsit, parades de transport,
enllumenat públic, plaques de
carrer, obres municipals, ar-
brat viari, parcs, punts de
recollida d’escombraries, etc.

L'inventari d'incidències

Un dels inventaris més
dinàmics és el d’incidències.
Amb la posada en marxa del
projecte GIS es va sol· licitar la
contractació d’una Inspectora
de camp, a traves del Pla
d’Ocupació. Des de la seva
arribada, aquesta persona ha
recorregut, diàriament, el mu-
nicipi recopilant diferent tipus
de dades. La major part de les
dades recollides són
incidències a la via pública de
diversos àmbits: mobiliari
urbà, asfaltats, punts de llum,
arbrat viari, punts de recollida
d’escombraries, etc.

La recollida d'informació es fa
a través d'un dispositiu mòbil
amb l’aplicació Fulcrum, que
permet el posterior traspàs de
dades al GIS. Un cop s’obre la
incidència, el programa
genera una ordre de treball
que es deriva a la regidoria
encarregada de fer la gestió
per resoldre-la.
Aquest sistema ha permès
millorar la gestió municipal pel
que fa a la resolució
d’incidències a la via publica.
Disposar d’informació
actualitzada permet fer una
planificació de les actuacions,
ser més eficients pel que fa a
la despesa i fer accions
preventives en els casos que
es necessiti.
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Actualització del
Registre de Nínxols

Per tal d'actual itzar el registre de propietaris dels títols
de drets funeraris del cementiri municipal, es requereix
als hereus dels titulars difunts de nínxols que es perso-
nin a l 'Ajuntament (de dimarts a divendres, d'1 1 h a 1 4h)
per efectuar el canvi de nom. Per fer aquest tràmit s'ha
de presentar el títol del nínxol, la fotocòpia del DNI del
nou titular i l 'import de les taxes municipals.

"Puja al Bus per La Marató de TV3"

Per onzè any consecutiu,
l 'Ajuntament col· laborarà
amb La Marató de TV3, que
enguany serà el 1 8 de
desembre i estarà dedicada
a l 'ictus i les lesions me-
dul· lars i cerebrals traumà-
tiques.
Des de la regidoria de
Transport públ ic i mobi l i tat
es portarà a terme la
campanya "Puja al Bus per
La Marató", amb la final i tat
de destinar a la 25a edició
de La Marató de TV3 la
recaptació que es faci entre
les línies urbanes de
Transports de Ll içà d’Amunt
(TLA) durant tota la jornada
del divendres 1 6 de
desembre.
L’activitat és tan senzi l la
com diu l ’eslògan: Agafar el
bus, encara que només
sigui per pujar en una
parada i baixar a la
següent; d’aquesta manera
ja s’haurà aportat quelcom
a la causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del bus
d’aquesta jornada seran
l ’aportació popular que Ll içà
d’Amunt farà a La Marató
de TV3 d’enguany.
Des de la primera
participació a La Marató
l ’any 2006 fins avui, s’han
recaptat i l l iurat un total de
6.554,30€.
Els donatius a La Marató
201 6 permetran impulsar la
recerca sobre l 'ictus i les
lesions medul· lars i cere-
brals traumàtiques.
L'ictus és una pèrdua
sobtada de les funcions
cerebrals causada per un
accident vascular. A
Catalunya, és la primera
causa de mort en les dones
i la tercera en els homes.
Cada any, n'hi ha més de
1 3.000 casos, 1 .300 dels
quals en pacients més joves
de 55 anys. Tot i sobreviure
a l 'ictus, un 45% de les
persones afectades tindran
una discapacitat motora,
sensitiva, cognitiva, de la
parla o de la comprensió
amb greus repercussions en
la qual itat de vida. Només a
Catalunya, 900 nens tenen
una discapacitat causada
per un ictus.
Al món, cada any, l ' ictus
afecta prop de 1 7 mil ions de
persones i causa la mort de
6 mil ions. És la primera
causa d'incapacitat i ,
segons els experts, es
convertirà en l 'epidèmia del
futur, ja que en tindrà una
de cada sis persones.
La Marató 201 6 també
tractarà les lesions
medul· lars i cerebrals
ocasionades per un

traumatisme. Les lesions
cerebrals per causes
traumàtiques afecten àrees
del cervel l responsables del
moviment, de les
sensacions i les
percepcions, de les
emocions i la conducta, així
com de l 'atenció, la
memòria, el l lenguatge i la
intel · l igència. D'altra banda,
les lesions medul· lars
poden provocar paràl isi de
la mobi l i tat voluntària i
absència de sensibi l i tat per
sota de la zona afectada,
així com altres trastorns i
malalties derivats d'aquest
estat. Segons si la lesió és
completa o parcial , i en
funció del nivel l en què es
produeixi , les
conseqüències seran més o
menys greus. En els últims
anys, els experts han notat
un canvi en la causa
d'aquestes lesions d'origen
traumàtic: han baixat les
provocades per accidents
de trànsit i han augmentat

les causades per caigudes
domèstiques en persones
d'edat més avançada.
Catalunya compta amb una
xarxa puntera d'equips de
recerca en ictus i amb uns
protocols d'actuació que
funcionen amb gran
eficiència, com el "codi
ictus". Tot i això, cal seguir
investigant per detectar i
evitar les causes d'aquestes
lesions, minimitzar o, fins i
tot, curar les discapacitats
que se'n deriven i avançar
en les teràpies de
rehabi l i tació física,
logopèdica, psicològica i
cognitiva per a totes les
persones afectades per les
malalties d'aquesta edició.
Els fons que recapti La
Marató 201 6 suposaran una
injecció significativa en el
camp de la recerca del
cervel l i la medul· la espinal ,
un àmbit complex de la
biomedicina que s'aborda
des de més de 1 5
especial i tats professionals.

Concert de Cap d'Any

L'Ajuntament, per mitjà de TLA, col· laborarà amb La Marató de TV3
per onzè any consecutiu.

Autobús per les Fires de
Nadal
Els 4 ajuntaments de la Val l
del Tenes s’han coordinat
per organitzar un servei
d’autobús amb motiu de les
Fires de Nadal d'aquests
pobles, que tindran l loc els
caps de setmana del 1 0 i 1 1
i del 1 7 i 1 8 de desembre.
La línia anirà de Ll içà de Val l
fins a Riel ls, passant per la
carretera que transcorre pel
centre de Bigues, Santa
Eulàl ia de Ronçana i Ll içà
d’Amunt. El servei tindrà
inici i final a Ll içà de Val l .
Les expedicions comença-

ran a les 1 0h i acabaran a
les 1 4h; els dissabtes
també hi haurà horari de
tarda, de 1 6h a 21 h.
A Ll içà d'Amunt la parada
de l ’autobús estarà situada
a la plaça de la Font en
sentit Ll içà de Val l i a
l ’Al iança en sentit Riel ls, per
tal de deixar els usuaris a
peu de la Fira de Nadal i
Entitats.
L’ import del bitl let serà d’1
euro, que es destinarà
íntegrament a la Marató de
TV3 d’enguany.
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Congelació dels impostos per a l'any 2017

El Ple extraordinari del pas-
sat 20 d'octubre va aprovar
provisionalment la modifi-
cació de les Ordenances
fiscals que hauran de regir
l 'exercici 201 7. Les orde-
nances fiscals es van apro-
var amb els vots a favor de
tots els grups municipals
menys el PP, que hi va vo-
tar en contra.
Les ordenances fiscals per
al 201 7 congelen els im-
postos, com en els darrers
anys, i s'adapten als canvis
d'actual i tzació legislativa.
L'equip de govern és cons-
cient que els impostos són
un esforç important per a
les famíl ies, però serveixen
per pagar els serveis que
ofereix l 'Ajuntament. La
política que ha pres l 'equip
de govern per als impostos
de cara a l 'any vinent és la
congelació, una política que
considera assenyada i en la
línia d'altres municipis. "Ens
agradaria anar abaixant-los,
de fet s'han abaixat dues
vegades les escombraries,
però hem de saber fins on
podem arribar i trobar un
equi l ibri és difíci l ", comenta
l 'Alcalde.
Els canvis més destacats
en les ordenances fiscals
per al 201 7 són els
següents:
- Impost sobre Béns Immo-
bles: s'han modificat qües-
tions normatives i s'ha
introduït una nova exempció
per als terrenys forestals on
es real i tzin reforestacions,
la qual té una durada de 1 5
anys.
- lmpost sobre vehicles de
tracció mecànica: s'han
modificat temes normatius.
- Impost sobre l 'increment
de valor dels terrenys de
naturalesa urbana: s'ha
afegit un epígraf en els ac-
tes no subjectes a aquest
impost: "L'adjudicació de la
total i tat d'un bé immoble a
favor d'un dels copropietaris
efectuada com a con-
seqüència de la dissolució
d'una comunitat de béns
constituïda sobre un immo-
ble de naturalesa indivisi-
ble".
- Taxa per expedició de do-
cuments administratius: fins
ara només es cobraven les

El patró general que segueixen les ordenances per a l 'any vinent és
la congelació dels impostos.

fotocòpies i a partir d 'ara
també es cobraran les cò-
pies digitals. També s'ha in-
troduït un nou concepte,
l ' informe vinculant de viabi-
l i tat d 'avant projecte d'obra
de més de 500 metres qua-
drats, amb un cost 342,70€.
- Taxa per l l icències o la
comprovació d'activitats co-
municades en matèria
d'urbanisme: s'han fet can-
vis d'actual i tzació normati-
va.
- Taxa de cementiri munici-
pal : s'han arrodonit un pa-
rel l de tarifes.
- Taxes per recol l ida, trans-
port i tractament d'escom-
braries i altres residus
municipals: s'ha simpl ificat
la tramitació de les bonifi-
cacions.
- Taxa per parades, espec-
tacles i atraccions situades
en terrenys d'ús públ ic i
indústries del carrer i am-
bulants: s'ha introduït una
bonificació del 20% sobre el
total del cost per aquel ls ti-
tu lars de parades del mer-
cat setmanal que hi siguin
des de l 'any 1 996 sense
interrupció.
- Impost sobre activitats
econòmiques: s'han intro-
duït canvis d'actual i tzació
normativa.
- Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció admi-
nistrativa en l 'activitat dels
ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment a
prèvia l l icència, comunica-
ció prèvia o declaració res-
ponsable i pels controls
posteriors a l 'in ici de les ac-
tivitats: la majoria de tarifes
queden igual , però hi ha
petites variacions a la baixa
de les quanties dels epí-
grafs Declaració Respon-
sable d'Activitat Innnòcua,
Comunicació Prèvia d'Acti-
vitat de Baix Risc i Comuni-
cació Prèvia de canvi de
nom d'una activitat, per tal
de promoure l 'obertura de
negocis. També s'ha intro-
duït un nou epígraf, Comu-
nicació prèvia d'in ici
d 'activitats d'habitatges d'ús
turístic.
- Taxa pel subministrament
d'aigua: augmenta un 5%
de mitjana, però el 97% de
quotes domèstiques del

servei s’ incrementen un 4%
i el 91 % del consum
domèstic de l 'aigua
s’ incrementa un 2%. I ,
s'estableix una quota de
servei bonificada pels casos
d'emergència social . A més,
els habitatges amb quatre o
més persones empadrona-
des poden sol· l ici tar
l 'ampl iació dels trams de
consum d'aigua, amb la
qual cosa el preu de l 'aigua
per metre cúbic és el mateix
però tenen més aigua fins
que no salten de tram.
També es creen quatre
trams per al consum indus-
trial , per tal d 'afavorir al pe-
ti t comerç. Aquesta taxa no
ha tingut cap modificació
des del 201 2, però el preu
que Sorea ha de pagar per
l 'aigua d'ATLL ha augmentat
un 8%.
- Ordenança general de
gestió, l iquidació, inspecció
i recaptació dels ingressos
de dret públ ic municipals:
S'ha actual i tzat.
En el mateix Ple, es van
aprovar provisionalment les
Ordenances no fiscals per
al 201 7, amb els vots a
favor de tots els grups mu-
nicipals. En l 'Ordenança
municipal de pol icia i bon
govern hi destaca l 'in ici de
la campanya "Espai sense
fum", que incideix en la
prohibició de fumar en els
espais públ ics, per recoma-
nació del Síndic i per pro-
tecció de la infància. També
s'ha afegit la prohibició de
vendre begudes alcohòl i-
ques entre les 23h i les 8h
en els establ iments comer-
cials, a excepció dels desti-
nats a l 'àmbit de la
restauració. A més, com en
altres pobles, s'han esta-
blert trams de multes se-
gons el tipus d'infracció,
que van des de 50 a 1 00€
per a infraccions l leus a en-
tre 1 .001 i 3.000€ per a
infraccions molt greus rein-
cidents.
En l 'Ordenança de circula-
ció de Ll içà d'Amunt: S'ha
clarificat el redactat de la
càrrega i descàrrega, i s'ha
establert la retirada de ve-
hicles de la zona blava
quan es tripl ica el temps
excedit.

Acords presos en Junta de
Govern Local

Ordenances
reguladores de
preus públics

La Junta de Govern Local del
passat 20 d'octubre va apro-
var provisionalment la modi-
ficació de l'Ordenança
general reguladora de preus
públics, l 'Ordenança regula-
dora dels preus públics per la
util ització dels serveis de les
instal· lacions esportives mu-
nicipals i l 'Ordenança regula-
dora del preu públic per la
prestació del servei d'atenció
domicil iària.
Aquesta Junta de Govern
Local es va fer en sessió
oberta, ja que és un tema
delegat del Ple. L'Alcalde, Ig-
nasi Simón, va explicar les
modificacions en les diferents
ordenances:
- Ordenança general regula-
dora de preus públics: s'han
establert preus generals per

als tallers i cursos dels Cen-
tres Cívics en funció de la
durada i s'han establert
preus trimestrals per als cur-
sos de l'Espai Jove El Ga-
ll iner.
- Ordenança reguladora dels
preus públics per la util itza-
ció dels serveis de les ins-
tal· lacions esportives
municipals: s'han mantingut
preus i bonificacions, s'han
clarificat conceptes i s'han
introduït dues noves tarifes:
per a l'Escola Esportiva Mu-
nicipal de Ball Infantil i Jove i
per a la Lliga de Lleure de
Botxes.
- Ordenança reguladora del
preu públic per la prestació
del servei d'atenció domici-
l iària: mentre no s'aprovi la
llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per
l'exercici 201 6, continua vi-
gent l'Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya
(IRSC) de l'any 201 5.

Calendari fiscal 201 7

Camí de vianants entre Sta. Eulàlia i Lliçà
L’Ajuntament de Santa
Eulàlia va presentar el
projecte de construcció del
camí de vianants entre Santa
Eulàlia i Lliçà d’Amunt, el
passat 3 de novembre, a la
Biblioteca - Casa de Cultura.
L’acte va comptar amb la

presència de representants
dels Serveis
d’Infraestructures Viàries i
Mobil itat de la Diputació de
Barcelona.
El passat mes de setembre
la Diputació va confirmar que
aportarà 621 .1 52,57 euros

Millora de la C-1415B
L'empresa constructora
FIRTEC va iniciar, el passat
1 4 de novembre, les obres
de mil lora de la C-1 41 5B
des del punt quilòmetric
1 +000 al punt quilòmetrec
1 0+230, de Caldes de
Montbui a Canovelles. Les

obres tindran una durada
prevista de 4 mesos durant
els quals no es tal larà el
trànsit, però de 9h a 1 8h es
regularà de forma alternati-
va. L’afectació en el terme
municipal de Lliçà d’Amunt
és del PQ 4,9 al PQ 9,0.

per a la construcció
d’aquesta obra, mentre que
l’Ajuntament de Sta. Eulàlia
invertirà 67.292,90 euros per
tal de fer realitat l ’anhelada
connexió entre aquests dos
pobles. El cost total de l’obra
serà de 688.445,47 euros.
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Arranjament de parcs infantils
La regidoria d’Obres va posar
en marxa, a principis de
febrer, un programa per al
manteniment i la millora dels
parcs municipals basat en
rondes d’inspeccions amb
l’objectiu de comprovar
l’estat de totes les zones
infantils i dels seus elements
de joc.
Aquest programa va donar
com a resultat un inventari de
tots els parcs infantils, un total
de 25, i de tots els elements
que els composen (tobogans,
gronxadors, molles, sorrals,
tanques, etc.). Amb aquesta
informació de l’inventari,
desglossada en fitxes,
l’Ajuntament ha pogut
prioritzar les actuacions,

Resultats del primer semestre de l'any del
Servei d'Orientació Laboral i Acadèmica

El Pla “Mil lorem l’Ocupació”
està dirigit a joves de 1 6 a
35 anys de Lliçà d’Amunt.
Aquest Pla té com a final itat
la mil lora de l’ocupabil itat
dels usuaris, així com pro-
porcionar-los tota la
informació i suport a l ’hora
d’escoll ir uns estudis.
Una de les mesures que es
duen a terme és
l’assessorament laboral i
acadèmic individual,
mitjançant entrevistes
personals i/o virtuals, en les
que es treballen els
aspectes relacionats amb
feina o bé estudis que la
persona necessiti . Així, per
exemple, amb un
demandant d’ocupació es
treballaran els canals de
recerca de feina,
coneixement del mercat de
treball , el currículum vitae i
la carta de presentació,
derivació a les borses de
treball , simulació
d’entrevistes, recerca de
formació ocupacional, etc.
En quant als demandants de
formació es fa un treball

d’autoconeixement, de
presa de decisió i
d’acompanyament en la tria
d’estudis i de centre, ajut en
els tràmits de preinscripció,
resolució de dubtes del
sistema acadèmic, suport en
la sol· l icitud de beques. . .
Aquest Pla va ser ideat al
201 4 des de diferents regi-
dories de l’Ajuntament
(Ocupació, Comerç, Con-
sum, Turisme i Empresa,
Educació, Acció Social i
Joventut) i la Mancomunitat
de la Vall del Tenes
(SEOVT). El servei
d’orientació acadèmic i
laboral es va iniciar al gener
del 201 5.
Durant els sis primers
mesos de l’any 201 6, s’ha
fet el seguiment a un total
de 71 persones, de les quals
34 són dones i 37 són
homes. S’han atès a 48
joves entre 1 6 i 24 anys i 23
persones de més de 24. En
la seva majoria estan
cursant algun estudi i han de
decidir la continuació de la
seva formació o bé no tenen

experiències laborals de
l larga durada i necessiten
iniciar-se en el món
professional.
Val a dir que hi ha persones
amb les que s’estan
treballant les dues vessants
de l’orientació: la laboral i
l ’acadèmica.
Per altra banda, s’han
acompanyat un total de 1 0
joves en els tràmits per la
inscripció a la Garantia
Juvenil . La Garantia Juvenil
és una iniciativa europea
que pretén facil itar l ’accés
dels joves al mercat de
treball , mitjançant formació
amb pràctiques i altres
projectes per impulsar
l ’ocupabil itat juvenil .
Per últim, destacar que, del
total de 71 persones a les
que se’ls ha fet el
seguiment, 29 (40,84%) ja
han acabat el seu itinerari
d’orientació per motius varis.
I , d’aquestes, un 75,86%
han acabat l ’ itinerari perquè
han aconseguit el seu
objectiu personal (treballar,
estudiar o formar-se).

avaluar el cost de
l’arranjament i planificar el
manteniment de totes les
zones infantils del municipi.
D'aquesta manera, a mitjan
octubre, la Brigada municipal
va començar a desmuntar els
elements infantils que es
troben en pitjors condicions. I ,
a partir d'aquí, es portarà a
terme l’arranjament i la
instal· lació de nous elements
a diversos parcs del municipi.

La Policia Local celebra la
festivitat del seu patró

La Policia Local va celebrar,
el passat 29 d'octubre, la
diada del seu patró, Sant
Miquel. L'acte va congregar
a la plantil la del cos policial
del municipi, amb els seus
familiars, al cos de voluntaris
de Protecció Civil i a les
autoritats locals que, un anys
més, es van reunir en un
acte festiu en el qual es va
fer ll iurament de diversos
reconeixements a agents per
actuacions meritòries en ser-
vei, trajectòria professional i
iniciativa en benefici del ser-
vei.
El cap de la Policia Local,
Daniel Soriano, va destacar
aspectes com l’esforç, el
sacrifici, la motivació, la
dedicació i la perseverança,
que esdevenen una constant
en el dia a dia per a

l’assoliment dels objectius i
les fites marcades.
L'Alcalde i regidor de
Governació, Ignasi Simón, va
destacar que durant els gai-
rebé 1 5 anys de vida de la
Policia Local s’ha consolidat
com un cos que treballa amb
rigor i amb qualitat de servei
en tot els seus àmbits. Simón
també va assenyalar els
bons resultats de la Policia
de Lliçà d'Amunt en l’estudi
del Cercle de Comparació de
les Policies Locals que la
Diputació de Barcelona fa
anualment. L’alcalde va dir
que la Policia Local de Lliçà
d’Amunt és un model de
maduresa, implicació,
professionalitat i humanitat, i
un dels serveis municipals
més ben valorats per la
nostra ciutadania.

Autoritats, Policia Local i Protecció Civil

Reparació de filtracions d'aigua
en diferents equipaments
El passat novembre es van
fer els treballs de reparació
de les filtracions d'aigua en el
local social de Can Farell.
Els treballs han consistit a
treure la capa
impermeabilitzant existent a
la coberta i aplicar una pintura
d’imprimació bituminosa a
tota la superfície per,
posteriorment, col· locar dues
làmines impermeabilitzants,
la última amb un acabat

granulat ceràmic resistent a
la intempèrie.
Properament, es faran els
treballs d’impermeabilització
a l’edifici 1 de l’escola Lliçà
d’Amunt, al carrer de Jaume
I.
Els treballs de reparació de
filtracions es van adjudicar a
l'empresa INCOISA Sistemas
contra Humedades SL per un
import de 6.945 euros més
IVA.
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Nou sistema per recollir
l'opinió de la ciutadania

Amb l’objectiu d’afavorir la
participació ciutadana i
conèixer l’opinió de la
ciutadania vers els serveis
municipals, l’Ajuntament ha
adquirit dos dispositius
electrònics que permetran a
les persones opinar, valorar i
participar en enquestes que
s’incorporaran de forma
periòdica des de
l’Ajuntament.
Aquest és un sistema
innovador que ajudarà a
l’Ajuntament a conèixer
l’opinió que tenen els usuaris
dels diferents serveis a temps
real i editar estadístiques i
informes que facilitaran
analitzar la qualitat d’aquests
serveis i permetran impulsar
processos de millora.
L’aplicació informàtica permet
l’ús per part del ciutadà de
forma senzilla i pràctica, no
és necessari tenir
coneixements ni habilitats en
l’ús d’eines informàtiques i
electròniques per utilitzar-lo.
Els dispositius són uns
panells plans, clarament
destacats, amb una pantalla
que es podrà utilitzar
digitalment. Són mòbils i
podran traslladar-se a
diferents equipaments muni-
cipals.
Aquest mes de desembre,
s’instal· laran als dos centres
cívics municipals, a Ca
l’Artigues i a Palaudaries, on
s'iniciaran les enquestes; en
aquesta ocasió sobre el ma-

L'Ajuntament disposa d'un nou sistema
electrònic, d'ús senzil l , per recoll ir l 'opinió i
valoració de la ciutadania sobre els serveis i
projectes municipals.

teix sistema per recollir l'opi-
nió de la ciutadania.

Una donació que salva vides
En el nostre municipi, durant les properes setmanes, es duran a
terme diferents activitats de coneixement i conscienciació sobre la
donació de medul· la òssia.

La leucèmia és un tipus de
càncer que consisteix en la
proliferació desordenada de
cèl· lules anòmales a la sang.
Aquestes cèl· lules anòmales
infiltren la medul· la òssia i
condicionen la supressió del
creixement de les cèl· lules
normals, envaeixen la sang i

d'altres òrgans.
Cada any 5.000 persones
són diagnosticades de
leucèmia a Espanya. Moltes
necessitaran un
trasplantament de medul· la
òssia per superar la malaltia.
3 de cada 4 pacients no
tindrà un familiar compatible.

El trasplantament de
medul· la òssia és l'única
esperança per a molts
afectats de leucèmia i altres
malalties de la sang.
Consisteix en substituir les
cèl· lules malaltes del pacient
per cèl· lules sanes d'un do-
nant.



Ple extraordinari del 20 d'octubre
1 .- Aprovació provisional
de la Modificació d'Orde-
nances Fiscals per a
l'exercici 201 7.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que hi havia hagut
algunes modificacions en
les Ordenances Fiscals per
a l 'any 201 7 per adaptar-les
a noves normatives però
que, en general, s'havia se-
guit el criteri d'increment 0.
L'Alcalde va anar anome-
nant les ordenances fiscals
una per una i comentant-ne
algunes modificacions:
- Impost sobre Béns Immo-
bles: s'han modificat qüesti-
ons normatives i s'ha
introduït una nova exempció
per als terrenys forestals on
es real itzin reforestacions, la
qual té una durada de 1 5
anys.
- lmpost sobre vehicles de
tracció mecànica: s'han mo-
dificat temes normatius.
- Impost sobre l 'increment
de valor dels terrenys de
naturalesa urbana: s'ha afe-
git un article en els actes no
subjectes a aquest impost:
"L'adjudicació de la total itat
d'un bé immoble a favor
d'un dels copropietaris efec-
tuada com a conseqüència
de la dissolució d'una co-
munitat de béns constituïda
sobre un immoble de natu-
ralesa indivisible".
- Taxa per expedició de do-
cuments administratius: es
cobren les fotocòpies i ara
també es cobraran les còpi-
es digitals. Tambés s'ha in-
troduït un nou concepte,
l 'informe vinculant de viabi l i-
tat d'avant projecte d'obra
de més de 500 metres qua-

drats, amb un cost 342,70€.
- Taxa per l l icències o la
comprovació d'activitats co-
municades en matèria
d'urbanisme: s'han fet can-
vis normatius.
- Taxa de cementiri munici-
pal: s'ha arrodonit alguna
tarifa.
- Taxes per recol l ida, trans-
port i tractament d'escom-
braries i altres residus
municipals: s'ha automatit-
zat el mètode de trebal l i les
bonificacions.
- Taxa per parades, espec-
tacles i atraccions situades
en terrenys d'ús públ ic i
indústries del carrer i ambu-
lants: s'ha introduït una bo-
nificació del 20% sobre el
total del cost per aquel ls ti-
tulars de parades del mer-
cat setmanal que hi siguin
des de l 'any 1 996 sense
interrupció.
- Impost sobre activitats
econòmiques: s'han intro-
duït canvis normatius.
- Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció admi-
nistrativa en l 'activitat dels
ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment a
prèvia l l icència, comunica-
ció prèvia o declaració res-
ponsable i pels controls
posteriors a l 'inici de les ac-
tivitats: la majoria de tarifes
queden igual, però hi ha pe-
tites variacions a la baixa de
les quanties dels epígrafs
Declaració Responsable
d'Activitat Innnòcua, Comu-
nicació Prèvia d'Activitat de
Baix Risc i Comunicació
Prèvia de canvi de nom
d'una activitat, per tal de
promoure l 'obertura de ne-

gocis. També s'ha introduït
un nou epígraf, Comunica-
ció prèvia d'inici d'activitats
d'habitatges d'ús turístic.
- Taxa pel subministrament
d'aigua: augmenta un 5% de
mitjana, però el 97% de
quotes domèstiques del
servei s’ incrementen un 4%
i el 91 % del consum
domèstic de l 'aigua
s’incrementa un 2%. I ,
s'estableix una quota de
servei bonificada pels casos
d'emergència social . A més,
els habitatges amb quatre o
més persones empadrona-
des poden sol· l icitar l 'ampli-
ació dels trams de consum
d'aigua, amb la qual cosa el
preu de l 'aigua per metre
cúbic és el mateix però te-
nen més aigua fins que no
salten de tram. També es
creen quatre trams per al
consum industrial , per tal
d'afavorir al petit comerç.
L'Alcalde va explicar que
aquesta taxa no ha tingut
cap modificació des del
201 2, que el preu que Sorea
ha de pagar per l 'aigua
d'ATLL ha augmentat un 8%
i que el que es proposa
d'augment està molt per so-
ta d'aquesta xifra.
- Ordenança general de
gestió, l iquidació, inspecció i

recaptació dels ingressos
de dret públ ic municipals:
S'actual i tza tota.
El PP va votar en contra i
va dir que considerava ex-
cessius els preus de les or-
denances fiscals, tenint en
compte la situació ecòno-
mica de la gent i l 'economia
sanejada de l 'Ajuntament.
L'Alcalde va contestar que
feia 6 o 7 anys que no
s'apujaven impostos i que
l 'IPC ha anat pujant. També
va dir que l 'equip de govern
és conscient que els im-
postos són un esforç im-
portant per a les famíl ies,
però que serveix per pagar
els serveis que ofereix
l 'Ajuntament. Ens agradaria
anar abaixant-los, de fet
s'han abaixat dues vegades
les escombraries, però hem
de saber fins on podem ar-
ribar i trobar un equi l ibri és
difíci l . La política que ha
pres l 'equip de govern per
als impostos de cara a l 'any
vinent és la congelació, una
política que considera as-
senyada i en la lín ia d'altres
municipis.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

2.- Aprovació inicial de la
Modificació d'Ordenances
no Fiscals per a l'exercici
201 7.
L'Alcalde també va explicar
les modificacions incorpora-
des en les ordenances no
fiscals:
- Ordenança municipal de
pol icia i bon govern: S'ha
iniciat la campanya "Espai
sense fum", que incideix en
la prohibició de fumar en els
espais públ ics, per recoma-
nació del Síndic i per pro-
tecció de la infància. També
s'ha afegit la prohibició de
vendre begudes alcohòl i-
ques entre les 23h i les 8h
en els establ iments comer-
cials, a excepció dels desti-
nats a l 'àmbit de la
restauració. A més, com en
altres pobles, s'han establert
trams de multes segons el
tipus d'infracció, que van
des de 50 a 1 00€ per a in-
fraccions l leus a entre 1 .001
i 3.000€ per a infraccions
molt greus reincidents.
- Ordenança de circulació
de Ll içà d'Amunt: Es redacta
mil lor el tema de la càrrega i
descàrrega, i la retirada de
vehicles de la zona blava
s'estableix quan es tripl ica el
temps excedit.
UNANIMITAT
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Què ha dit la premsa?

Amb la incorporació de
Lliçà d'Amunt, a iniciativa de
l 'ateneu l 'Al iança, ja són vuit
les poblacions vallesanes on
s'organitzen programes, en-
trenaments tutelats, per pre-
parar-se per córrer la Mitja
Marató.

Lliçà d'Amunt munta
entrenaments per
preparar la Mitja

Darreres empreses
constituïdes a
Lliçà d'Amunt

- S'ha constituït la societat
Repui 201 5 SL, dedicada a
la reparació de vehicles au-
tomòbils, bicicletes i altres
vehicles. Comerç a l 'engròs
i al detal l , distribució comer-
cial , importació i exportació,
activitats immobil iàries, l lo-
guer i compravenda
d'immobles.
- S'ha constituït la societat
BCN Technology and Repair
SL, dedicada a la revisió,
qual ificació, verificació i re-
paració de peces fabricades
en sèrie per la indústria.

> 11

Campionat d'Espanya de
Triatló a Eïvissa
El passat 23 d'octubre a Eï-
vissa es va disputar el Cam-
pionat d'Espanya de Llarga
distància LD. Constava de
4000m de natació, 1 20km de
bici i 30 km de carrera a peu.
Em vaig classificar
SUBCAMPIÓ d´ESPANYA de
40-45 anys, 29è de la general
amb un temps total de 7h05´.
Era una prova amb sortida i
arribada a la platja de
Figueretes. Es feien dues
voltes de 2000m per la platja,
la bici eren dues voltes de
60km que era un puja i baixa
constant i la carrera a peu de
30km (tres voltes de 1 0km)
es feia per la ciutat d´Eivïssa,
concretament pel castell i el
port marítim. Va ser un dia de

força xafogor.
Vull agrair l´esforç de la famí-
lia, de l´entrenador (en Leo),
però en especial de Juan del
Rio i en Manel Moral.

Rafael Espinar

Subcampeona de Espanya
de bmx
La corredora lliçanenca Ari-
adna Barbero se proclamó
subcampeona de Espanya de
bmx, el pasado dia 1 6 de
octubre en la localidad
catalana de Terrassa, donde
Ariadna de tan solo siete
años de edad luchó para
tener una plaza en el podium.

Agustín Barbero

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
J. Torras (Bigues): del 25 de novembre a l'1 de desembre
M. Trul lols (Ll içà d'Amunt): del 2 al 8 de desembre
N. Salayet (Santa Eulàl ia): del 9 al 1 5 de desembre
M. Sayós (Ll içà d'Amunt): del 1 6 al 22 de desembre
P. Lozano (Bigues): del 23 al 29 de desembre
M. Codina (Ll içà d'Amunt): del 30 de desembre al 5 de
gener
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata
(Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
M. Codina (Ll içà d'Amunt), N.Salayet (Santa Eulàl ia), J.
Torras i P. Lozano (Bigues)

Convocat el II Premi de Treballs
Acadèmics Consorci Besòs Tordera
El Consorci Besòs Tordera
ja ha posat en marxa el I I
Premi de Treballs
Acadèmics Consorci Besòs
Tordera que, igual que en
l’edició anterior, s’adrecen a
alumnes de batxi l lerat i
cicles formatius. El concurs,
però, presenta enguany
diverses novetats. D’una
banda, s’amplien les
temàtiques a l’aigua en
general i s’ incorpora la
conca de la Tordera, fruit de
l ’ampliació territorial que ha
patit l ’ens.

Així, s’hi poden presentar
tots els treballs de recerca o
de curs, real itzats per
alumnes de batxi l lerat i de
cicles formatius,
respectivament, i presentats
durant el curs 201 6-201 7,
que tractin sobre l 'aigua,
com a recurs escàs i
indispensable per a la vida
humana i cabdal per al
desenvolupament humà i
industrial , o sobre les
conques del Besòs i/o la
Tordera, ja sigui centrant-se
en les seves aigües o en

qualsevol aspecte relacionat
amb els seus entorns
fluvials (fauna, flora, usos
socials, història, patrimoni,
evolució, etc.).
Enguany, també s’ha
ampliat la dotació d’aquests
premis.
El termini per presentar els
treballs final itzarà el 21
d’abri l de 201 7.
Les bases del I I Premi de
Treballs Acadèmics
Consorci Besòs Tordera ja
es poden consultar a
www.besos-tordera.cat.

Leroy Merlin, especialitzada
en bricolatge, construcció,
decoració i jardineria, obrirà
una botiga a Lliçà d'Amunt el
mes de març del 201 8, per a
la que preveu una inversió
de 33 milions d'euros. Aquest
nou punt de venda estarà si-
tuat a la parcel· la comercial
del polígon que promou
l'empresa Mango als ter-

Leroy Merlin obrirà
a Lliçà el 201 8

El dimecres 1 6 de novembre
Lliçà d'Amunt va aparèixer
en tots els mitjans de comu-
nicació perquè deu refugiats
van arribar-hi amagats entre
la càrrega d'un camió. Eren
refugiats kurds, que haurien
pagat diners perquè els por-
tessin a Anglaterra.
El camioner va trobar les
persones, sis adults (cinc
homes i una dona) i quatre
menors, quan s'havia aturat
en el control d'entrada del
centre logístic de l 'empresa
Mango al polígon industrial
de Can Montcau del nostre
municipi on havia de des-
carregar la mercaderia.
Després de fer un recorregut
de tres dies procedent
d'Izmir, el remolc del camió
havia fet el trajecte en ferri
des del port turc d'Esmirna,
a Istanbul, fins a la localitat
francesa de Sète, i altre cop
per carretera des d'aquesta
ciutat de la regió del
Llenguadoc-Rosselló fins a
Liçà d'Amunt.
L'equip de recepció va aler-
tar el 1 1 2 i els Mossos

Deu refugiats
arriben a Lliçà
d'Amunt amagats en
un camió

d'Esquadra, els quals van
personar-se al l loc dels fets
i, a banda d'obrir una inves-
tigació, van acompanyar els
refugiats en tot moment.
Membres del Sistema
d'Emergències Mèdiques
van atendre les deu perso-
nes a Lliçà d'Amunt i, segui-
dament, van ser trasl ladats
a l 'Hospital de Granollers,
però, en principi, estaven en
bon estat de salut, per la
qual cosa es creu que po-
drien haver pujat al camió ja
en territori francès.
La General itat va anunciar
que acoll iria les deu perso-
nes i va demanar al Govern
central que els concedís asil
polític.
Per la seva banda, Mango
també va comunicar que
esperava instruccions de les
autoritats però que estava
disposada a ajudar els deu
refugiats.
L'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt es va assabentar
dels fets a través de la Poli-
cia Local i també dels mit-
jans de comunicació digitals
i , de seguida, l 'Alcalde i re-
gidor de Governació en va
fer el seguiment a través
dels Mossos d'Esquadra i va
oferir els serveis d'Atenció
Social de l 'administració lo-
cal per a qualsevol necessi-
tat que pogués sorgir.
Els refugiats adults, després
de declarar a la comissaria
de Granollers, van ser tras-
l ladats al Servei d'Atenció a
Immigrants, Emigrants i Re-
fugiats de Barcelona i els
menors l l iurats a la fiscal ia
de menors i se'n va fer càr-
rec la Direcció General
d'Atenció a la Infància de la
General itat.

Loteria extraviada
El Club de Bàsquet de Lliçà
d'Amunt informa que s'ha
extraviat un talonari de par-
ticipacions de la Loteria Na-
cional, sorteig de Nadal,
pertanyent a aquest club.
Aquesta pèrdua ha estat de-
nunciada a la Policia Local
de Lliçà d'Amunt, per la qual
cosa el talonari 1 65 amb
butl letes de la 41 01 a la
41 25 inclosa del número

21 422 no és vàlid.

Junta directiva del CB Lliçà
d'Amunt

renys de Can Montcau i
tindrà una superfície de
1 2.000 metres quadrats.
L'obertura d'aquest establi-
ment generarà 1 60 llocs de
treball directes i 50 més
d'indirectes un cop estigui en
ple funcionament. La intenció
de l'empresa és donar priori-
tat als ll içanencs en les ofer-
tes de llocs de treball.



Aquesta és la última edició d'aquest butl letí informatiu. Això significa que s'acaba l'any i que arriba Nadal. El Nadal és una època alegre i maca per a alguns,
divertida per uns altres, trista per uns quants i odiosa a per uns altres. Sigui quin sigui el cas en que ens trobem, és ben cert que és una època on el nivel l de
solidaritat de la gent s'intensifica. Per poder aprofitar aquesta empenta que molts dels nostres veïns tenen, us animem que a Lliçà d’Amunt col· laboreu amb
tot al lò que us sigui possible. Alguns exemples són: hi ha uns dies on els bitl lets de bus d’aquestes dates nadalenques són a preu d’1 euro i l ’ import recaptat
va destinat íntegrament a la Marató de TV; la comissió de festes també prepara diversos actes com el Tió Més Divertit del Món o el sorteig d’unes paneres on
els ingressos també van destinats a la Marató de TV3; tenim altres exemples com les activitats portades a terme per Càritas de Lliçà d’Amunt com l’Apadrina
una Cistel la o la fira de l’Escudella. Per tant, us animem a participar d’aquests i altres actes que aquests dies tindran l loc al nostre municipi. BON NADAL i
FELIÇ ANY A TOTHOM.

Grups Municipals

El passat mes de novembre al Palau de Congressos de Barcelona es va celebrar el XIII Congrés del PSC que amb el lema ‘Catalunya, temps de canvi’ rellançarà el projecte
dels socialistes catalans per als propers anys. Malgrat les dificultats, hem aconseguit demostrar que hi ha PSC per estona, particularment a aquells que ja pensaven que el
PSC estava condemnat a desaparèixer.
Al Congrés hem donat per superada la crisi interna més profunda des de la fundació del partit, i el nostre Primer Secretari, Miquel Iceta ha fet una crida a “impulsar el projecte
polític del socialisme català, reconstruint un espai catalanista i de progrés, federal, capaç de donar resposta al desafiament independentista i als estralls de la crisi, que ens
reconnecti amb la ciutadania, fidels a la nostra vocació majoritària i de govern, refent les nostres estructures i fent el salt endavant que estem en disposició de fer”.
Seguirem treballant per demostrar que les solucions socialdemòcrates són les que millor garanteixen la cohesió social, treballant per construir i eixamplar un projecte polític
guiat pels principis de democràcia, socialisme, catalanisme, federalisme, municipalisme, ecologisme, feminisme, europeisme, compromís amb l’educació i la cultura,
l’emprenedoria i la pau.
Els principals reptes que afronta el país en els propers temps amb la polarització d’un procés sobiranista que no ha rebut altra resposta que la negativa a tot diàleg per part
del govern del PP; hi ha absència de diàleg institucional entre els governs de Catalunya i Espanya amb un PP enrocat en l’immobilisme i un govern de Catalunya que ha
perdut quatre anys. “Uns i altres han estat incapaços d’entendre o d’acceptar que no hi ha altra via de solució que no sigui la del diàleg, la negociació i el pacte. Sense
unilateralitats, sense ultimàtums. Sense judicialitzar la política però sense admetre la impunitat davant les vulneracions de la legalitat. D’alguna manera, uns i altres ens tenen
com a hostatges en un camí que o bé no porta enlloc o bé ens arrossega cap al precipici.”

PARLEM DE LLIÇÀ
Des de l'Equip de Govern, i posat en pràctica per la regidoria de Barris, s'han mantingut un seguit de trobades amb les diferents Associacions de veïns del nostre
municipi. L'objectiu d'aquestes trobades no és altre que el de saber de primera mà, els problemes, incidències i inquietuds de la ciutadania. Els diferents regidors que
han participat d'aquestes trobades han pogut respondre les diferents preguntes que les associacions tenien per fer i copsar les deficiències que pateixen els barris a
través de les demandes que els representants dels veïns han posat sobre la taula. El nostre regidor, en Manel Busquets, ha participat en totes elles i ha detectat que la
majoria han estat reiteratives en totes les entitats i que són tots els barris els que tenen les mateixes incidències. . .
Al mateix temps, però, també s'ha adonat de les ganes i de l 'energia que tots els representants de les diferents A.V. mostraven en defensar el seu barri, de les ganes
de proposar i fer coses pels seus veïns, de la manera que rebien i es feien seves propostes fetes des de les diferents regidories de l 'Ajuntament, en definitiva de les
ganes de participar. . . Tenim clar i volem una vegada més dir-ho, el motor real del nostre Municipi, el cor que injecta sang al dia a dia de Lliçà d'Amunt sou les
"Associacions" i una vegada més us en volem donar les gràcies.
Ara tan sols caldria que entre tots (els barris) i totes (les diferents associacions) fóssim capaços d'unir forces per un objectiu més ambiciós, fer-nos nostre també aquest
sentiment de poble, més enllà dels nostres carrers. . .per tal de gaudir tots junts d'un Municipi dispers però alhora molt actiu i que té aquest encant que no sabem
explicar però que fa que hagi estat l 'escoll it per formar-hi la nostra l lar.
Us proposem des del Grup de CIU, ara ja PEDECAT, que aprofiteu aquestes festes per posar-ho en practica i us convidem a participar de les Festes Nadalenques i a
impregnar-vos de l 'esperit tan especial d'aquests dies. . . nosaltres hi serem.
Bones Festes i Bon Nadal!

Hace en este momento 9 meses, desde que Izquierda Unida entrara en el gobierno municipal. Este acuerdo de gobierno se firmó en base a un programa de trabajo concreto y del que nosotros
creemos que puede mejorar tanto la vida de los ciudadanos, como la transparencia de la institución. Desde entonces y con el entendimiento de las demás fuerzas políticas en el gobierno, se están
desarrollando diferentes proyectos en ese sentido.
Una de nuestras prioridades es la transparencia en el ayuntamiento. En este sentido, estamos orgullosos de que el ayuntamiento de nuestro pueblo haya conseguido un premio por su
transparencia. De los 39 ayuntamientos del Valles Oriental, sólo 6 están por encima del 75% de transparencia, y de estos 6, tan solo 3 pasan de un 95%, entre ellos el ayuntamiento de Lliçà
d’Amunt.
Otra prioridad para nosotros son las iniciativas sociales, y que nuestros ciudadanos no se vean privados tanto de los suministros básicos para la vida de las personas, como de su sustento. En este
sentido, el ayuntamiento está llevando a cabo una serie de programas de los que nos sentimos orgullosos.
La participación ciudadana es otra clara apuesta del programa de trabajo que firmamos y de la cual está viendo ya su resultado. El acercamiento de todos los regidores a los barrios en diferentes
reuniones con las asociaciones de vecinos, para escuchar sus problemas y resolverlos, son entre otras muchas, políticas fundamentales de acercamiento y abertura de nuestro ayuntamiento.
También lo es, que lo que se acuerda en los plenos municipales a través de sus mociones, no quede en papel mojado. En el caso de la crisis humanitaria de los refugiados de guerra, no queremos
que Lliçà sea otro de esos ayuntamientos que aprueban mociones de cara a la galería. Lliçà d’Amunt será consecuente con la moción que aprobó su pleno municipal y no se quedará impasible
viendo la vergüenza y el drama que está ocurriendo en el Mediterráneo.
Otros muchos proyectos están en marcha en este momento, como dotar de contenido el área de promoción económica, proyectos conjuntos de medio ambiente con los diferentes municipios de la
mancomunidad de la Vall del Tenes, modificar el reglamento orgánico municipal para fomentar la participación y acercamiento de nuestros vecinos con el ayuntamiento, etc.
No queremos cerrar este artículo sin decir que todo esto es un proyecto conjunto del equipo de gobierno, ya que sin el conjunto de todos esto no hubiera sido posible. Así que aquí seguiremos,
trabajando con todas nuestras fuerzas cada día, conjuntamente, por y para nuestro pueblo.

El Partido Popular sigue demostrando que es un partido serio y estable. El pueblo lo sabe y por eso nos dieron su apoyo en las elecciones Generales de junio.
No hace falta recordar que el PP fue la fuerza más votada, con una diferencia de 52 escaños respecto al PSOE-PSC, 66 más que Unidos Podemos-ICV-EUiA,
1 05 más que C’S, 1 28 más que ERC y 1 29 más que CIU.
Y eso teniendo en cuenta que desde las Generales del 20 de diciembre, todos los partidos del Congreso se han dedicado a hacerle un cordón sanitario al PP,
impidiendo que gobierne a pesar de la voluntad del electorado. Pero en las Generales de Junio, el PP no solo revalidó su mayoría sino que la aumentó. Por la
contra, todos sus rivales vieron mermadas sus expectativas de desbancar al PP y formar un gobierno alternativo.
Por suerte, el sentido común de algunos políticos se ha impuesto a la actitud de algunos líderes que anteponían su ego personal a la estabil idad política,
financiera y social de nuestro país. Y así, finalmente, el pasado 29 de octubre Mariano Rajoy pudo ser investido como presidente del Gobierno.
En Lliça d’Amunt tenemos un gobierno formado únicamente con la intención de hacer un cordón sanitario al Partido Popular. Y estos partidos (PSC-PSOE, ICV-
EUiA, ERC, CIU-PDC), que celebraron el acto “Donem la cara”, son los mismos que en el Pleno Municipal del 20 de octubre aprobaron las ordenanzas fiscales.
Nosotros votamos en contra porque creemos que nuestros vecinos no deberían pagar lo mismo que el año pasado, y que hay margen para rebajar los impuestos.
Desde el PP hemos demostrado que sabemos gestionar las cuentas municipales. En las dos anteriores legislaturas logramos sanear las cuentas y reducir el
endeudamiento en más de un 50%, con la idea de poder bajar los impuestos. No hace falta recordar que los gobiernos que nos precedieron nos habían dejado
una deuda de más de 11 Mil lones. Son los mismos que ahora mandan en el Ayuntamiento y se niegan a bajar los impuestos. Y son los mismos que han estado
un año entero negando la Gobernabil idad al PP en España.
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Entitats i Bústia del lector

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

Fira de l'Escudella

El diumenge 11 de desembre,
a la plaça de Catalunya, hi
haurà la Fira de l'Escudella.
Vine amb l’olla i emporta’t
l’escudella solidària cap a
casa. Preu del donatiu:
3,50€.
A partir de les 7h ens troba-
rem i ja posarem a bullir l’olla
de l’escudella per a tu. A les
1 0.30h s'incorporarà a la fes-
ta l'associació Dance Fitness
de Palaudalba amb la troba-
da esportiva Dance Fitness
Solidària, acompanyada del
grup Batukametó. I , des de
les 1 2h fins a les 1 4h, pots
passar a recollir l'escudella o
a menjar-te-la a la plaça
acompanyat de bons amics.
En el marc de la Fira de
l'Escudella podràs comprar el
dècim de loteria de Càritas,
amb el número 97.555, a un
preu de 22€ (dècim + dona-
tiu). També podràs comprar el
llibre "Catalunya bull" de Judit
Pujadó amb pròleg de Pep
Salsetes, col· laborador amb
les olles de l'escudella; gràci-
es a en Pep és possible fer
aquesta escudella tan espe-
rada.
Tots els diners recollits seran
destinats als lots de Nadal
que ofereix Càritas de Lliçà
d’Amunt a les famílies del
nostre municipi que en

moments de dificultats
econòmiques requereixen el
nostre suport.
Aprofitem aquestes ratlles
donar les gràcies a
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
perl suport logístic; als col· la-
boradors amb aliments:
Pastisseria Molinet,
Cooperativa La Lliçanenca i
Supermercat Esclat; i a les
entitats locals que posen el
cor perquè la Fira de l'Escu-
della tiri endavant: Comissió
de Festes, voluntaris de
Càritas, Lliçà Peruanitos,
Colla de Carretons, Amunt
Dones, ANC Lliçà d'Amunt i
Dones del Tenes.

Càritas de Lliçà d'Amunt

Apadrina una Cistella
En aquest moment de crisi,
volem fer obsequi d’un lot de
productes nadalencs a prop
de 1 50 famílies del nostre
poble que passen dificultats
econòmiques: volem que
també puguin celebrar el Na-
dal.
Per fer-ho possible,
necessitem de la vostra
ajuda. La de tots. Aquest any
podeu col. laborar de tres
maneres. La més important
és apadrinant una cistella de
Nadal, és a dir, amb donatius
de 60 euros o bé mitja cistella
(30 euros). També podeu ser
col. laboradors amb donatius
de 1 0 euros.
Volem fer-vos saber que els
vostres donatius a Càritas de
Lliçà d’Amunt, els primers
1 50 euros tenen una
deducció en la vostra
declaració del 50% de l’IRPF
o del 35% de l’impost de
persones jurídiques
(empreses, associacions,
etc.). Els teus donatius
desgraven més.
Podeu fer arribar els vostres
donatius a la Parròquia

(dilluns de 1 9.30 a 20.30
hores) o bé amb un ingrés al
següent compte corrent de
Càritas ES65 21 00 1 91 2 75
02001 421 79 posant "Càritas
Nadal".
Si voleu el rebut de la donació
per a la vostra desgravació
ens heu de fer arribar les
vostres dades fiscals a la
Parròquia en l’horari abans
indicat o bé a través del c/e

Campanya "Nadal per a tothom"

Caritas-llica@hotmail.es.
Més informació: a la
coordinadora de la campanya
de Càritas, Sra. Maria Puig
Montpart (61 6 81 2 779).
Fem possible un bon Nadal
per a tothom. Siguem
solidaris.

Mn. Aaron de Larrazabal,
president de Càritas de Lliçà
d'Amunt

Un any més, Càritas de Lliçà d’Amunt, amb la col· laboració d'altres entitats del municipi, organitza la campanya “Nadal per a tothom”.

Bon Nadal!
Doncs sí, ja som al novembre
i per a la Comissió de Festes
és l’inici del Nadal.
Tot comença quan plantegem
tot el que necessitarem per a
la nostra participació a la Fira
de Nadal i enguany ja tenim
gairebé a punt moltes coses
condensades en aquest cap
de setmana.
Les Paneres Solidàries
comencen a engreixar i com
cada any seran espectaculars.
Recordeu fer servir 2 euros
per a una butlleta i apropar-
vos a veure el sorteig en
directe el diumenge al migdia.
Podeu tenir molta sort i endur-
vos una de les paneres però
encara és millor pensar que
col· laborem en una de les ja
tradicions que més cofois i
orgullosos ens fan sentir com
a país.
La Marató de TV3 es dedica
als “ictus i les lesions
medul· lars i cerebrals
traumàtiques” i per tant torna
a ser un tema que
malauradament ens toca de
molt a prop així que tornarem
a recaptar el màxim possible
per a aportar íntegrament la

nostra petita ajuda a aquest
gran projecte.
Sabeu que dissabte a la tarda
el nostre Tió Més Divertit del
Món tornarà a fer les delícies
de petits i grans. El misteri i la
il· lusió dels nens ens ajuden
molt a esforçar-nos una
vegada més a sorprendre’ls.
Segur que ho aconseguirem.
Aquests darrers anys hem
començat també la recollida
de productes pel Banc
d’Aliments.
Si aconseguim que tots els
nens que entren al Tió portin
algun producte per al recapte
segur que donarem un cop de

mà important als més
necessitats.
Si el Nadal és temps de pau i
alegria nosaltres volem que
també sigui temps de
solidaritat i d’amistat. Bon
Nadal!
Si teniu dubtes podeu posar-
vos en contacte amb nosaltres
o fer-nos qualsevol
suggeriment al blog http://la-
comissio.blogspot.com, al c/e
comissiollicamunt@gmail.com,
al twitter @lacomillicamunt o
fins i tot al Facebook de La
Comissió.

La Comissió de Festes

Opinió
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L'INS Lliçà col· labora amb l'ONG Children of
Africa
Ja fa uns quants anys, la
comunitat educativa de
l ’ INS Ll içà va començar a
col· laborar amb Children of
Africa, una organització no
governamental que trebal la
per mil lorar les condicions
de vida dels nens i nenes
de la zona de Tsunza, a
Kènia.
El curs passat es van
organitzar diferents
activitats per recaptar fons
per a l ’ONG. Amb la
coordinació dels professors
del centre, l ’alumnat de 4t
d’ESO va organitzar unes
jornades esportives, mentre
que els alumnes de 1 r
d’ESO van vendre durant el
tercer trimestre esmorzars
sol idaris. Gràcies als diners
que es van recaptar,
Children of Africa ha pogut

Opinió

comprar taules i cadires per
a l ’escola Cape of Good
Hope de Tsunza, que ha fer
arribar un vídeo d’agraïment
perquè el puguin veure els
nois i noies de Ll içà
d’Amunt.
Altres projectes que es van
dur a terme a Tsunza en els
darrers anys gràcies al
suport de l ’ institut van ser la
construcció d’un habitatge
per al metge i la dotació de
medicines per al
campament mèdic, que han
mil lorat molt les condicions
sanitàries de la zona.
L’INS Ll içà té la intenció de
continuar col· laborant
estretament amb els
projectes sol idaris de
Children of Africa.

Institut Ll içà

Intercanvi de l'INS Lliçà amb el Lycée
Salvador Allende de Normandia
Aquest curs 201 6-1 7, l ’ INS
Lliçà ha signat un acord de
cooperació amb el Lycée
Salvador Allende de
Normandia (França), per
enviar sis alumnes del
projecte de l lengües
estrangeres (projecte PILE)
a estudiar al là durant dos
mesos i una setmana al
principi del segon trimestre.
Posteriorment, durant el
mes de març, l ’ institut de
Ll içà rebrà sis alumnes
francesos. L’equip de
professors de l ’ INS Lliçà
considera que aquest
intercanvi és “un nou repte
per als nostres alumnes i
per nosaltres, ja que gràcies
a experiències com aquesta
és possible créixer
personalment i mirar el món
amb una gran perspectiva”.
Tot va començar a principis
de curs quan la professora
de francès i coordinadora
del PILE Núria Solé, va
rebre la proposta de
col· laboració del centre
Vicenç Plantada de Mollet
del Val lès. Aquest institut fa
dos anys que du a terme
aquest intercanvi, i aquest
curs buscava un centre de
l ’entorn que hi volgués
participar. La Direcció i el
Claustre de l ’ institut van
donar suport al projecte i
ara ha començat el compte
enrere. S’han triat els sis
alumnes de 4t d’ESO amb
les mil lors notes de 3r, s’ha
comunicat el projecte a les
famíl ies i ara ja només cal
fer tots el tràmits legals i
esperar a saber qui seran
els estudiants francesos que
acol l iran els alumnes
l l içanencs i que vindran
després a estudiar al nostre

poble.
De ben segur aquesta serà
una aventura que els
alumnes de l ’ INS Lliçà no
obl idaran mai. No només
consol idaran els seus
coneixements de francès:
aprendran com funciona un
institut a França, els acol l irà
una nova famíl ia,
s’adaptaran a un nou entorn
i tindran durant un parel l de
mesos una vida diferent,
que els farà obrir els ul ls a
una altra cultura.
La Laia Úbeda, una de les
alumnes que participarà en
l ’ intercanvi, ens expl ica des
de la seva perspectiva, com
han rebut aquesta notícia.
Nosaltres pensàvem que
aquest curs seria del tot
normal. Que ens
preocuparíem pel fi de curs,
i per l’itinerari que
prendríem, ja fos per anar a
batxillerat o a cicles
formatius. Res més. Però la
sorpresa va arribar quan, un
dia qualsevol, la professora
de francès ens va preguntar
a grans trets què ens
semblava fer un intercanvi
amb un institut de
Normandia. De seguida
gairebé tota la classe de 4t
PILE va aixecar la mà, per
mostrar el seu entusiasme
en participar.
Allò encara no era segur, i
per tant ens va dir que tot
depenia de la decisió final
del claustre i que el sondeig
era per saber si ho tirava
endavant.
Ens van convocar a tots sis
per tenir una reunió amb els
pares per explicar aquest
projecte. Estarem més de
dos mesos fora! Vivint a la
casa d’una família d’allà, i

anant a classe a l’institut
d’allà. Tot en francès! Hi
haurà coses molt diferents
de les que fem aquí. Ens
han explicat també, que els
horaris allà són més llargs
que aquí, encara hem de
saber les hores que haurem
de passar a l’institut, però
segur que en seran moltes.
El que també em sembla
dur és que passarem més
de dos mesos sense veure
les persones que tenim a
prop i que ens estimen.
Perquè encara que la
família que ens toqui sigui
molt amable, no serà mai
com la nostra.
I tot això ens ha passat tres
setmanes després de tornar
de les vacances. Ja
m’imaginava que aquest
any passarien moltes coses,
però ni tan aviat, ni amb tant
moviment de papers.
Perquè no sabeu la
quantitat de papers que
hem d’omplir i llegir! D’això
se’n diu començar fort el
curs.
Laia Úbeda Vivet, alumna
de 4t ESO PILE

Institut Ll içà

Exposició sobre les barreres
arquitectòniques de Lliçà
d'Amunt a la Biblioteca

Arriba a la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres una exposició
sobre les actuals barreres
arquitectòniques al nostre
poble. Si us interessa o
voleu profunditzar en el te-
ma, podeu venir tant a la
presentació oral prèvia a
l ’exposició com a l’exposició,
que tindrà espai a la vidriera
de la primera planta de la
bibl ioteca del poble de l '1 al
23 de desembre.
Tindreu tres setmanes per
poder visitar aquesta
exhibició on trobareu un
vídeo interactiu de
presentació, una feina
teòrica i fotografies amb tots
els handicaps que hem
trobat i les seves
respectives solucions
(pressupostos, mil lores^) i
tal lers de sensibi l ització.
Els tal lers estaran
compostos per diferents
capses que inclouran: un
bulletí amb les instruccions
del tal ler/l loc i els materials
necessaris per realitzar-los.
Prèviament podreu assistir a
la presentació oral de la
feina organitzada per
alumnes de tercer de
l’ institut Hipàtia d’ Alexandria
a la franja de projectes.
L’esdeveniment tindrà data

el proper divendres 2 de
desembre. Aquesta us en-
dinsarà en la trama del
projecte i una vegada
conegueu el tema, podreu
participar amb una signa per
suprimir o mil lorar una
barrera arquitectònica de
Lliçà d’ Amunt.
Fem del municipi un espai
accessible sense excepci-
ons.
Per a més informació visiteu
les nostres xarxes socials:
(Instragram: @stopbarreres)
(Twiter: @ins_hipatia).

Eva Guerrero, Alejandra
Montoya, Anna Escalona,
Alex Garrido, Arnau Valls,
Toni Delagado, Mireia
Sanchez
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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.
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Espectacles infantils a L'Aliança
Diumenge 1 8 de desembre
a les 1 2h a l ’Ateneu
l ’Al iança us oferim: "La
rateta que fregava amb
motxo l ’escaleta" de la Cia
Dreams teatre. Teatre
musical a partir de 3 anys.
La rateta, que és molt
presumida, es troba una
moneda d’or i després de
pensar-ho molta estona es
compra un l lacet de color
rosa per posar-se’ l a la cua.
Això la farà irresistible per
tots els animals de la granja
i tots voldran casar-se amb
el la. . .
En aquesta versió els
encarregats d’escenificar el
conte són tres clowns que
ens sorprendran interpretant
els diferents animals.
Amb un final diferent, la
història ens farà pensar en
no deixar-nos endur per les
aparences, en les noves
oportunitats i en la igualtat
entre sexes.
A la música, amb ritmes va-
riats, ha col· laborat en
Manu Guix.

I el públ ic^ preparat! Per
què serà part activa de la
història.
La venda d’entrades es fa a
Taqui l la. Preu: fins a 1 2
anys i socis/es és de 3€;
majors de 1 2 anys i no
socis/es 5€.
Us esperem!

Ateneu l 'Al iança

Cantada de Nadales i
Concert de Nadal

- Diumenge 11 de desembre
a les 1 2.30h, tradicional
cantada de Nadales a la Fira
de Nadal, en el carrer de
l’Al iança. Obert a la
participació de tothom.
- Diumenge 1 8 de desembre
a les 11 h del matí, Concert
de Nadal a l ’església de

Activitats del SEOVT del
desembre

Sant Jul ià de Lliçà d’Amunt
amb la Coral Noves Veus de
Capellades i la Coral
l ’Al iança de Lliçà d’Amunt.
En acabar ens trobarem tots
plegats per fer un petit
piscolabis a la rectoria.

Coral l 'Al iança

Una cinquantena d’assistents a la jornada de
networking empresarial a la Vall del Tenes
El Centre Cívic i Cultural
Can Magarola de Ll içà de
Val l va acol l ir el passat 1 0
de novembre la jornada
“Networking Express Pro”
organitzada pel Servei
d’Empresa i Ocupació de la
Val l del Tenes i dirigida a
empresaris/es i empreses
del territori . La sessió,
subvencionada per la
Mancomunitat de la Val l del
Tenes i Diputació de
Barcelona, va estar
orientada a mil lorar les
seves relacions
professionals a través de
l ’ampl iació de la xarxa de
contactes per tal
d ’augmentar les
possibi l i tats de negoci entre
les pròpies empreses de la
Val l del Tenes. La
dinamització de
l ’esdeveniment va anar a

càrrec d’Antoni Porras, soci
director d’APSNetworking
Consultoria Estratègica &
Social Media, fundador de
6Grados NBC, professor de
la Universitat Popeu Fabra,
speaker i escriptor.
A l ’obertura i tancament de
l ’acte, l ’Alcalde de Ll içà de
Val l , Josep Serra i
Busquets, va fer èmfasi en
la importància de la
cooperació empresarial i el
coneixement local per tal de
generar i reconquerir totes
les oportunitats i aprofitar el
potencial propi i de l ’entorn,
que poden aportar sense
dubte un valor diferencial i
competitiu important als
propis negocis.
La sessió va tenir una
durada de 3 hores i es va
divid ir en tres parts: un torn
d’speednetworking (cites

ràpides), una sessió de
trebal l per desenvolupar
l ’elevator speech de les
empreses participants i un
torn de networking free
(cites l l iures en un ambient
més informal).
Respecte als participants, la
valoració global de la sessió
ha estat d’un 9,1 4 sobre 1 0,
i a través dels sistemes
d’avaluació han destacat “el
d inamisme de la sessió i
l ’aprenentatge”, així com “la
importància de perdre la por
al NO i a relacionar-nos”
per tal de “poder aprofitar al
màxim les oportunitats de
connectar amb la resta
d’empreses i empresaris/es
participants del territori”.

Servei d 'Empresa i Ocupa-
ció de la Val l del Tenes
(SEOVT)



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 M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
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
Taxi Pujol
620 99 07 90

Activitats per a la gent gran

Organitza: Ajuntament

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

Forma't +1 6
Divendres 2 de desembre
Taller de recerca de feina per al
Nadal. Descobreix quins sectors són
els més demandats en aquesta
època, descobreix quines empreses
busquen treballadors i treballadores,
consulta ofertes. . . És recomanable
que portis un pendrive i, si en tens, un
currículum.
Hora: 1 7h
Lloc: sala multimèdia de la Bibl ioteca
Ca l’Oliveres

Si ets Jove...Mou-te!
Divendres 2 i 9 de desembre
Vols proposar noves activitats a
l 'Espai Jove El Gall iner? Tallers, xer-
rades, sortides, festes, projectes. . .
T'esperem totes les tardes dels diven-
dres. Vine, proposa, organitza i mou-
te!

Arriba el Nadal al Galliner!
Dilluns 1 2 de desembre
Decorarem i guarnirem el nostre espai
jove. No t’ho perdis, segur que
passarem una tarda molt divertida!

Punt d'Informació Juvenil
Dimarts 1 3 i 20 de desembre
Podràs trobar tota la informació actu-
al itzada sobre estudis, feina, salut,
participació, voluntariats, mobil itat
internacional, habitatge. . .

Cuina jove
Dimarts 1 4 de desembre
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzem tal lers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares. Aquest mes farem gale-
tes amb motius nadalencs. Vine al
Gall iner, nosaltres posem tots els
ingredients.

Tarda de jocs de taula
Dijous 1 5 de desembre
Jugarem al Ubongo i a Juego de tro-
nos. Aquesta activitat anirà a càrrec
del grup de joves Tricric.

Assemblea jove
Divendres 1 6 de desembre
Totes les propostes presentades per
als pressupostos participatius,
s’hauran d’exposar i votar durant
aquesta assemblea jove. Si tens entre
1 4 i 30 anys, vine i decideix!
Hora: 20h
Lloc: sala d’actes de la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres

Tardes creatives
Dilluns 1 9 de desembre
Vols aprendre a fer un original adorn
nadalenc? Doncs vine i fes el teu per
casa!

- La majoria d'activitats comencen
a les 1 7.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament al web es-
paijovegalliner.cat, trucant al 93
860 70 01 o enviant un WhatsApp
al 673 930 937; les places són limi-
tades i la inscripció és gratuïta.

- Els dies 28, 29 i 30 de desembre
estarem al Parc Infantil i Juvenil de
Nadal, de 16h a 20h al Pavelló
d’Esports. T’esperem!

- El Galliner estarà tancat els dies
festius 6 i 8 de desembre, i per
vacances de Nadal del 23 de
desembre al 8 de gener, ambdós
inclosos. Bones festes i feliç any
nou!

Telèfons Agenda

Espai Jove El Galliner

Ajuntament:
Amb motiu de les festes
nadalenques, el Casal de la Gent
Gran romandrà tancat els
següents dies:
25 de desembre –Nadal
26 de desembre – Sant Esteve.
Obert només fins al migdia
1 de gener – Any Nou
6 de gener – Reis

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

Classes de comptabilitat:
Dilluns de 1 90h a 20.30h

Ball en línia:
(final itzaran el 21 de desembre i es
reemprendran el 9 de gener)
Grup 1 -. Dilluns de 1 8.30h a 20h i
Dimecres de 1 8.1 5h a 1 9.45h
Grup 2-. Dimecres de 1 7 a
1 8.1 5h

Bingo-aliment: Divendres
1 7.30 h (els dies 23 i 30 de desem-
bre hi haurà Bingo-al iment; el 6 de
gener no n'hi haurà).

Ball de saló: Dissabte 1 7.00h
(els dies 24 i 31 de desembre no hi
haura Ball de saló; el 7 de gener,
tampoc).

Ball: Segon diumenge de mes
11 de desembre a les 1 7h

Festa d'Any Nou
Diumenge 22 de gener
Visita al mercat ambulant de Tordera,
passeig per Blanes i dinar al Castel l
Medieval de Tordera. Després de di-
na, en el mateix l loc, gaudirem de dos
espectacles, doma de cavalls i gran
ballet amb Queta Barceló. Seguida-
ment, bal l .
Hora de sortida: 9.30h
Lloc de sortida: Centre Cívic Pa-
laudàries

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 1 de desembre
Amb la novel· la Totes les fades del
regne de Laura Gallego. 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

Exposició: "Capturar l'alè.
Fotografies de Jesús Atien-
za"
Del 1 2 de desembre al 9 de ge-
ner
Produïda per l'Institut del Teatre.“El
titella és un instrument que neix a la
vida accionat per un actor. D'un
Hamlet de carn a un Hamlet de cartró
hi ha un camí que voreja el precipici.
El titella és un cadàver que amb el
seu rostre immòbil ha de fer sentir al
públic que és capaç de somriure o
d’estremir-se.”
Horari: en horari de biblioteca

Club de lectura per a adults
Dimecres 14 de desembre
Amb la novel· la Àguila negra de Joan
Carreras. A càrrec de Lola Treserras.
Amb la visita de l'escriptor Joan Carre-
ras. Obert a tothom. Si vols participar a
les tertúlies del Club de lectura, posa’t
en contacte amb la Biblioteca.
Hora: 1 9.30h

Taller familiar d'alfabetitza-
ció digital "La Qpertinteca"
Divendres 16 de desembre
Activitat familiar amb tauletes digitals. A
càrrec de Qpertin. Estàs pensant si una
tablet és un bon regal de Reis? Vine a
la biblioteca a conèixer alguns recursos
i surt de dubtes. Descobreix en família
apps interactives de diverses
temàtiques (contes, ciències, música,
matemàtiques, creatives, etc.). Adreçat
a pares i mares amb infants de 3 a 1 2
anys..
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir de l'1 de desembre. Places limi-
tades.

Activitat especial: Niu de
paraules i Contes al vol
"Blà, blà, blà!"
Dissabte 1 7 de desembre
El muà d'un petó, toc de timbal, veu
de granota, ritme de peus... Sorolls,
cançons i paraules inventades que
conviden a jugar amb històries. Es
tracta d’una sessió de contes per a
mainada basada en el gaudi que
proporcionen els sons del propi cos,
les onomatopeies, la mimesi de
gestos d’animals i persones, així com
el so més o menys melodiós de la
veu. A càrrec de Patrícia McGill.
Recomanat a famílies amb infants de
1 a 6 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades.

Taller creatiu: "Taller de ro-
bots"
Dimarts 20 de desembre
Farem un robot de joguina amb ma-
terial reciclat. A càrrec d'Agnès Na-
varro i Carme Romero. Adreçat a
nens i nenes de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir de l'1 de desembre. Places limi-
tades.

Taller de decoració de Na-
dal
Dijous 15 de desembre
Decorarem una bossa i una pinça per
embolicar els regals de Nadal. A
càrrec de Montse Ramírez Adreçat a
joves i adults.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir de l'1 de desembre. Places limi-
tades.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament

Els centres cívics romandran tancats del 24 de desembre fins al 8 de
gener de 2017.

Centres Cívics Ca l'Artigues i Palaudàries

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.

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. No hi tenen cabuda les enti
tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.




