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Butlletí de Lliçà d’Amunt

L’equip de govern retira la taxa d’incendis

El Ple extraordinari del passat octubre va aprovar les ordenances fiscals per a l’any 2008. En destaca la retirada de la taxa per a la prevenció d’incendis forestals i l’augment general només de la previsió
de l’IPC. PÀG. 3
Sobre la taxa d’incendis, l’alcalde, Ignasi Simón, va dir que
es retira per un compromís
electoral, perquè es creu que
s’ha de pagar entre tot el poble
i, per tant, sortirà dels ingressos corrents, però que s’estan
buscant fórmules i és possible

que, finalment, el ciutadà no
l’hagi de pagar. L’alcalde va insistir en que s’estaven buscant
solucions perquè finalment no
l’hagués de pagar el poble.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que s’havien augmentat
les taxes i els impostos possi-

bles, però que, en termes generals, s’havia aplicat una previsió d’augment del 3% corresponent a l’IPC. L’alcalde va dir
que l’equip de govern s’havia
adaptat a la normativa de la
Diputació i que aquesta era la
intenció de cara a cada any.

Programació d’activitats
de Nadal 2007 PÀG. 19
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OPINIÓ
Editorial
S’acosta el Nadal, es percep en la màgia de l’ambient, l’au de l’alba es passa
cantant la nit sencera, i segons asseguren, cap esperit s’atreveix a sortir del seu
estatge, cap planeta exerceix malefici algun, ni cap fada ni bruixa té poder per
fer encanteris.
Les municipals lluminàries nadalenques són els desitjos de les bones noves
que volem per a tothom.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Aquestes festes ja no es celebren com abans, ja no hi ha llumetes de les fogueres dels pastors escampades per les muntanyes, sinó que ara hi ha permanentment enceses llums artificials que no fan ombres, són els llums dels grans magatzems, els temples del nou esperit del Nadal.
No hem de deixar que l’ésser humà vagi perdent la seva ombra, no hem de
deixar perdre la tendresa. No podem enganyar a la natura, però sí ens podem
posar d’acord amb ella.
Les millors i més recordades festes nadalenques són aquelles en les que tenim
al nostre costat a les persones que estimem. Són uns dies festius que ens vénen
donats per tradició, dies de joia però també dies de trobar a faltar als que ens
han deixat.
No sabem quina és la clau de l’èxit, però sí que tenim clar que la clau del fracàs
és intentar agradar a tothom. No ho pretenem, només amb aquesta reflexió el
que volem en nom de l’equip de govern és agrair la confiança que dipositen en
nosaltres i els desitgem de tot cor la més gran felicitat per l’any 2008.

Enquesta ciutadana

Yo pienso que lo tendrían que
enviar cada quince días como
antes, y no cada mes. Todo está
muy bien especificado. A nivel
visual me gusta más, por el color
y el tamaño de las fotos. La encuesta está muy bien, la receta
de cocina también. Solo hecho
en falta hacer más referencia a
los barrios. Por ejemplo, hay
mucho vandalismo. Aunque sé
que se publican cartas de los lectores.
Elena Criado
Can Rovira Nou

És molt extens i és llegeix molt
bé. És molt clar i molt llamatiu
perquè és en color. En quant al
contingut, m’agradaria que fos
més ampli i que hi haguessin més
coses, sobretot dels barris, perquè
molta gent vivim als barris i ens
interessen més les coses dels barris. Està molt bé que s’hi hagi incorporat altres coses: història, recepta de cuina, telèfons, horaris
del bus. Els telèfons els consulto
molt. També estaria bé que hi hagués la programació de la tele.
Ana María Domínguez
Ca l’Artigues

Què li sembla el nou butlletí municipal?

Mejor que el de antes. Me gusta
más. Hay más hojas, está más
claro. El otro era muy pequeño y
no me enteraba bien. Se ve mucho mejor para los que tenemos
la vista cansada. En conjunto me
gusta mucho más todo, incluso
la información que hay. Se parece a un diario, no es tan pequeño. Me gusta más.

Sempre he llegit el butlletí municipal, perquè m’agrada saber què
passa al poble. En aquest també
llegeixo la recepta, perquè a casa
cuino jo. En quant a disseny,
aquest és més bonic, és més colorit, l’altre era molt trist.

A mi m’agrada, està bé. Jo no hi
entenc d’aquestes coses, però el
trobo molt bé. Potser una mica
massa gran. A mi m’agrada guardar-lo i una mica més petit, potser
aniria millor. Per mi, està bé, és
com si fos el diari. M’agrada que
hi hagi els telèfons, els horaris del
bus... m’és molt pràctic. Per mi,
està molt bé.

María Dolores Rodríguez
Ca l’Artigues

Josep Rodríguez
Ca l’Artigues

Dolors Pérez
Can Salgot

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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L’equip de govern retira la taxa
de prevenció d’incendis forestals
El Ple extraordinari del 25 d’octubre passat va aprovar inicialment la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2008.

FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L’actual equip de govern
(PSC, CiU i PP) en destaca la
retirada de la taxa de prevenció d’incendis forestals. Sobre aquest tema, en el Ple extraordinari, l’alcalde, Ignasi
Simón, va dir que la taxa
d’incendis es retira per un
compromís electoral, perquè
es creu que s’ha de pagar entre tot el poble i, per tant,
sortirà dels ingressos corrents, però que s’estan bus-

cant fórmules i és possible
que, finalment, el ciutadà no
l’hagi de pagar.
Per altra banda, segons l’alcalde, en termes generals, s’ha
aplicat una previsió d’augment
del 3% corresponent a l’IPC.
Ignasi Simón va dir que l’equip de govern s’havia adaptat
a la normativa de la Diputació
i que aquesta era la intenció de
cara a cada any.

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

JOVENTUT

L’Ajuntament i l’Esplai treballen
perquè cap nen es quedi
sense regal de Reis

Lliçà d’Amunt celebra el cap
d’any amb l’Orquestra Plateria

Les festes nadalenques ja s’acosten i els que les viuen amb una
il·lusió especial són els infants.
Un dels moments més esperats
són els Reis que reparteixen il·lusió i regals.
Perquè tots els nens i nenes puguin tenir un regal per reis, l’Esplai, conjuntament amb l’Ajuntament, organitza els reis dels
infants de famílies del nostre
municipi amb dificultats. Es vol
deixar la porta oberta perquè
persones i entitats del municipi

hi participin. Això sí, ens hem
d’espavilar ja que els reis no es
fan esperar i el dia 5 de gener faran l’entrega dels regals!
Aquelles persones o entitats interessades a fer que un nen o
nena pugui tenir un regal de reis
i vulgui més informació del funcionament de la campanya, pot
posar-se en contacte amb l’Esplai de Lliçà d’Amunt (Adreça:
c/ D’en Bosch, S/N; Telèfon:
93 841 56 95; Horari: Dilluns a
Divendres de 5 a 7 de la tarda).

Aquest any, per Cap d’Any, l’Ajuntament porta a Lliçà d’Amunt una de les propostes més
interesants dels últims anys, segons la regidoria de Joventut: la
mítica Orquestra Plateria, grup
que considera perfecte per amenitzar una festa de Cap d’Any. El
Pavelló Municipal d’Esports és
l’espai que s’ha triat per acomiadar l’any amb aquesta orquestra.
A més de la música en directe de
l’Orquestra Plateria, també hi
haurà cotilló, cava, i un Dj per
acabar la festa a altes hores de la
matinada. El recinte obrirà les

portes a les 12 de la nit. El preu
de les entrades anticipades és de
20 € i a taquilla 25 €; aquest
preu inclou dues consumicions
de cava i cotilló.

física de caminar com una
forma més de fer esport i salut,
de socialitzar-se i de conèixer
indrets nous.
Enguany, es realitzaran passejades als municipis de Vilafranca del Penedès, Gelida,

L’Ajuntament recorda que el
butlletí municipal Informa’t és
una eina d’informació i participació. Per això, anima a les
entitats del municipi a escriure en l’apartat que s’ha
destinat a les seves cartes perquè donin a conèixer la pròpia entitat o les activitats que
desenvolupen. De la mateixa
manera, anima als lliçanencs a
escriure en l’apartat destinat a
cartes dels lectors sobre qualsevol tema i, d’aquesta manera, fomentar també el debat. El butlletí municipal
Informa’t vol comunicar, però
també que les entitats i els
ciutadans comuniquin i, així,
enriquir la informació sobre
el món local.
L’Ajuntament vol aconseguir
que aquest butlletí contingui
la màxima informació possible i sigui un referent informatiu per a la gent del poble,
per això se l’ha anomenat Informa’t. Aquest nom ha coincidit amb el d’una acadèmia
del nostre poble, un centre de
formació. Són dos noms
iguals, però dos objectius diferents, un el de formar i l’altre el d’informar i, així està tipificat en la classificació de
Niza de l’Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM).

L’Ajuntament també
ajuda als damnificats
pel terratrèmol del Perú

S’inicia el cicle de passejades per a gent gran “A cent cap als cent”
novembre passat. Hi poden
participar persones a partir de
50 anys que realitzin activitat
física al Pavelló Municipal
d’Esports i als centres cívics de
Palaudàries i Ca l’Artigues. La
finalitat és promoure l’activitat

El butlletí municipal
Informa’t està obert
a la participació

COOPERACIÓ

ESPORT

El cicle de passejades per a gent
gran “A cent cap als cent” de la
temporada 2007-2008, un
programa que organitza la Diputació de Barcelona i a la qual
la regidoria d’Esports hi està
adherida, es va iniciar el 15 de

COMUNICACIÓ

Sta. Coloma i St. Pedor. Cap el
mes de juny, se celebrarà una
festa de cloenda, en la qual s’aplegaran els 38 municipis de la
província de Barcelona que
participen en aquest programa.

En l’anterior butlletí, anunciàvem que la cuinera lliçanenca Maria Puig Mompart
havia encapçalat una campanya d’ajut als damnificats
pel terratrèmol que el 15 d’agost passat va afectar el Perú.
L’Ajuntament, a través de la
regidoria de Cooperació,
també ha fet una aportació
de 1.350 euros per als damnificats del Perú a través del
Fons Català de Cooperació.
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El projecte de la piscina
coberta es trasllada
al Parc de Can Godanya
L’Ajuntament ha encarregat un estudi d’inundabilitat que determini les zones
inundables de l’àmbit territorial que va des del Molí d’en Fonolleda fins a la
carretera nova de Granollers, zones d’influència del torrent de Can Bosc i del
riu Tenes. De moment, ja té l’estudi d’inundabilitat de la zona esportiva, que
ha determinat la decisió de l’equip de govern de traslladar el projecte de la
piscina coberta a un altre àmbit que no sigui inundable. L’estudi de la inundabilitat del Molí d’en Fonolleda serà important a l’hora de legalitzar-hi activitats.
Segons l’estudi rebut, la zona esportiva és zona inundable. En
un període de retorn fins a 500
anys, la inundabilitat arrriba fins
a la Cooperativa i, evidentment,
inclou el camp de futbol i l’IES
Lliçà, el qual ja es va elevar a
l’hora de construir-se. L’àmbit
de la inundabilitat es redueix en
un període de retorn de 100
anys, però afecta igualment la
zona esportiva. Per tant, a banda
de les operacions que caldrà fer
d’eixamplament del riu, que
s’haurà de tenir en compte en la

revisió del Pla General, s’ha decidit no posar cap equipament en
aquesta zona i dedicar-la a zona
verda. En aquest sentit, s’ha vist
la necessitat de canviar d’emplaçament el projecte de la piscina
coberta, que s’ha decidit ubicar
al Parc de Can Godanya que, segons l’estudi, no és zona inundable. Per això, en el Ple extraordinari d’octubre, ja es va fer
l’aprovació inicial de la modificació del Pla General a l’avinguda dels Països Catalans per
fer-ne el Parc de Can Godanya,

zona d’equipaments i la zona del
costat del camp de futbol, on es
volia emplaçar la piscina coberta, com a zona verda.
Cal dir, però, que a banda d’aquest canvi d’ubicació, per criteris de seguretat, s’aprofita bastant
el projecte de la piscina coberta
de l’anterior equip de govern.
El projecte de la piscina coberta
té relació amb el projecte del
Parc del Tenes, des del carrer Tenes al Molí d’en Fonolleda, lloc
on s’unirà amb la reserva no urbanitzable de Cant Montcau.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

HISENDA

Més d’un centenar d’alumnes
participen en els tallers de mobilitat

Calendari fiscal de 2008

Un any més, la regidoria de Mobilitat ha portat a terme el tallers
Tens el teu BUS, adreçat als
alumnes de 4t de Primària, i Al
carrer, tots hi pintem, pels alumnes de 5è de Primària, en el qual
han participat 166 nens i nenes
dels CEIP Miquel Martí i Pol,
Països Catalans i Rosa Oriol.

La novetat d’enguany ha estat
la fotografia que tots els
alumnes es van poder fer en
una reproducció caricaturesca
d’un dels autobusos de Transports de Lliçà d’Amunt i que,
posteriorment, ha estat lliurada com a record a cada un
d’ells.

CONCEPTE

ZONA INUNDABLE

PROPOSTA EN EL PARC DE CAN GODANYA

PERÍODE DE PAGAMENT
Inici

Final

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

04/02/2008

04/04/2008

TAXA ENTRADA VEHICLES GUALS

04/02/2008

04/04/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

03/04/2008

03/06/2008
02/06/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – NO DOMICILIATS

03/04/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS – NO DOMICILIATS

03/04/2008

TENS EL TEU BUS

03/04/2008

03/06/2008

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES – 1A FRACCIÓ DOMICILIATS

02/06/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

01/10/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS DOMICILIATS

04/09/2008

04/11/2008

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

04/09/2008

04/11/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

03/11/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS – 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

03/11/2008

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

REPRODUCCIÓ D‘UN AUTOBÚS

03/06/2008
02/06/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS – 1A FRACCIÓ DOMICILIATS
TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES – NO DOMICILIATS

03/06/2008
02/06/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 1A FRACCIÓ DOMICILIATS

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES – 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

04/09/2008

04/11/2008
03/11/2008

Notícies de l’Ajuntament > 05

Desembre de 2007

URBANISME

L’equip de govern planteja noves propostes
per Can Montcau
El Ple extraordinari de l’Ajuntament de l’octubre passat va aprovar inicialment la modificació del Pla General en el sector discontinu
Can Montcau-Can Malé. Aquesta és la segona modificació que es fa d’aquest sector, que l’actual equip de govern justifica per diferències substancials respecte a la modificació feta per l’anterior equip de govern. De tota manera, el regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, puntualitza que les diferències fan més referència a l’aplicació dels objectius i no tant a la forma global del projecte.

COMPARACIÓ D’ACCESSOS

En primer lloc, l’actual equip de
govern ha rebut un informe de
l’organisme competent en carreteres que dictamina que la proposta de connexió de la C-17

amb Mango que proposava
l’anterior equip de govern no
és correcta i que en cal una de
nova, la qual indica. La proposta consisteix a situar la con-

nexió de la C-17 amb Mango a
través d’un vial annex, que no
modifiqui l’actual traçat de
l’autovia, i que surti de l’actual
enllaç de Lliçà d’Amunt amb
aquesta autovia.
Per altra banda, fa més de 30
anys que existeix una reserva
de sòl per a l’eix del Tenes,
amb l’objectiu de desdoblar la
C-17, des de Parets fins a la
Garriga, i que en el nostre
terme municipal passa pel costat del riu Tenes. L’anterior
equip de govern condicionava
la instal·lació de Mango a Can
Montcau al desplaçament d’aquest eix. L’actual equip de govern no vol que això condicioni la implantació de Mango
a Lliçà d’Amunt, perquè el traçat de l’eix del Tenes depèn
d’una planificació territorial
global, que no és de competèn-

cia municipal. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme,
Pere Grau, explica que el Pla
d’Infraestructures Territorial
de Catalunya (PITC), de juliol
de l’any passat, manté la mateixa reserva de sòl per aquest
eix; hi ha propostes diferents
en estudi i quan es concreti s’anunciarà. El traçat de l’eix del
Tenes pot ser que es modifiqui
o que es mantingui, però no és
una competència de l’Ajuntament i, per tant, segons Pere
Grau, no pot condicionar la
implantació de Mango al municipi.
Una altra diferència respecte
a l’anterior projecte és la ocupació de les naus del sector.
L’actual equip de govern les
desplaça una mica més avall
de l’autovia, sense arribar a la
zona protegida de la masia de

Can Montcau, cosa que permet mantenir la reserva verda
que hi ha arran de la C-17 i,
segons el regidor d’Urbanisme, no realitzar unes plataformes que es carreguen la
muntanya arran de l’autopista.
Finalment, disminueix l’ocupació del sòl, però augmenten
els metres quadrats construïts, ja que es permeten
naus de dues plantes per situar oficines a la segona
planta, amb un percentatge
d’ocupació en planta pis per
oficines inferior al 10%
d’augment respecte allò anterior, segons Pere Grau.
Segons el regidor d’Urbanisme, aquesta nova modificació és molt més respectuosa amb els perfils naturals
existents.

JOVENTUT

El Parc de Nadal dobla les activitats

ZIRKO I LUNA

Aquest any, el Parc de Nadal
dobla la seva proposta d’actes: comptarà amb inflables
d’última generació, més
d’una desena de tallers, activitats d’aventura com tirolines, ponts de mico, un circuit
de Karts, un Junping i un
camp de Paintbool, a més,
d’altres sorpreses.
Totes les propostes estan pensades per poder gaudir en família. També s’habilitarà un
espai de guarderia.
Tots els infants i el jovent de
Lliçà d’Amunt tindran la seva
zona lúdica. Per als més petits,

per exemple, es comptarà amb
una zona de jocs gegants amb
un espai de 250 metres quadrats
i els més grans, per exemple, podran gaudir més que mai d’un
espai on podran trobar tant els
Karts com les Tirolines o el
Paintbool.

KARTS

També hi haurà una actuació teatral
Enguany, el Parc de Nadal comptarà amb una actuació teatral a càrrec de la companyia Hortzmuga amb l’espectacle
Zirko i Luna
Zirko i Luna explica la història d’un circ vell i acabat a través de
les experiències dels seus darrers supervivents: feres, acròbates,
malabaristes… retornaran de l’oblit per fer una darrera funció
juntament amb Jumbo, l’amant del risc, Kertus, la dama misteriosa, Mirinda, l’equilibrista de la dolce vita i Fredo, el professional de la farsa. Es tracta d’un espectacle de teatre de carrer
per a públic familiar que recrea un viatge fantàstic i emotiu en
el qual es barregen grans titelles, petits números de circ i grans
dosis de participació activa.

06 > Notícies

de l’Ajuntament

Desembre de 2007

URBANISME

Lliçà d’Amunt forma part d’una prova
pilot de la Generalitat de millora
urbanística de les urbanitzacions
El Ple extraordinari de l’Ajuntament de l’octubre passat va aprovar inicialment la modificació del Pla General en el sector discontinu Can Montcau-Can Malé. Aquesta és la segona modificació que es fa d’aquest sector, que l’actual equip de govern justifica per diferències substancials respecte a la modificació feta per l’anterior equip de govern. De tota manera, el regidor d’Urbanisme, Pere Grau, puntualitza
que les diferències fan més referència a l’aplicació dels objectius i no tant a la forma global del projecte.

VISTA DEL MUNICIPI

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
forma part d’una de les comissions de l’estudi per a l’elaboració d’un nou Avantprojecte de
Llei de Millora d’Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics.

La Generalitat considera necessari avançar-se a l’aprovació i
desplegament de la Llei i assajar
l’aplicació d’alguns dels instruments que s’hi preveuen. Per
això, portarà a terme una prova

CULTURA

L'Ajuntament promou la col·laboració
ciutadana amb La Marató de TV3
En l’anterior butlletí, anunciàvem que, un any més, l’Ajuntament promourà la
col·laboració ciutadana amb
La Marató de TV3, que enguany tindrà lloc el proper
16 de desembre i estarà dedicada a les malalties cardiovasculars.
Dèiem que la regidoria de
Transport públic i Mobilitat
portarà a terme la campanya
"Puja al Bus per La Marató".
amb la finalitat de destinar a
La Marató de TV3 la recaptació. Els beneficis obtinguts de
la recaptació que es faci entre
les tres línies urbanes de Transports de Lliçà d’Amunt durant

tota la jornada del divendres
14 de desembre seran l’aportació popular que Lliçà d’Amunt
farà a La Marató de TV3 d’enguany. Si agafeu el bus urbà
aquest dia, encara que sigui
per pujar en una parada i baixar a la següent, ja haureu posat el vostre gra de sorra per
combatre les malalties cardiovasculars.
De la mateixa manera, la regidoria de Cultura, durant els
dos dies de la Fira de Nadal,
també recollirà diners per a La
Marató de TV3, mitjançant la
venda de números per a la rifa
d’una panera en una de les parades de la fira.

pilot, que s’iniciarà aquest any,
d’intervenció en urbanitzacions
d’un cert nombre de municipis
de Catalunya. En aquest sentit,
ha proposat Lliçà d’Amunt, ateses les característiques de les urbanitzacions que s’hi troben,
per prendre part en aquesta primera experiència.
Per tal de formar part d’aquest
estudi, l’Ajuntament va signar
un conveni de col·laboració amb
l’Institut Català del Sòl (INCASOL) mitjançant el qual rebrà
una quantitat de 272.727,27
euros, que ha de destinar a la realització dels treballs objecte d’aquest conveni: la gestió i millora
d’alguna urbanització de baixa
densitat amb deficiències urbanístiques del municipi.

Segons la Generalitat, l’objectiu
del Projecte de Llei de Millora
d’Urbanitzacions amb Dèficits
Urbanístics és facilitar els processos de consolidació definitiva de
les urbanitzacions de baixa densitat existents encara en nombre
considerable a Catalunya. En el
Projecte de Llei es preveuen mesures d’ordenació i de gestió urbanística i els programes d’adequació, així com la creació d’un
fons per al seu finançament.
Els altres ajuntaments participants en aquesta prova pilot, a
banda de Lliçà d’Amunt, són El
Montmell, Masquefa, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Vacarisses, Mediona,
Torrelles de Foix, Vidreres, Maçanet de la Selva i Alpicat.

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

El PADI donarà suport terapèutic a
dones amb dolor crònic
El Punt d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’oportunitats (PADI), adscrit a la Regidoria de Gent Gran i Benestar i
Família, posa en funcionament
un grup de suport terapèutic
per a dones diagnosticades de
dolor crònic (fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica).
L’objectiu del grup és millorar
la qualitat de vida de les dones
afectades de dolor crònic, incidint en els símptomes físics, en
els aspectes psicològics que
ajuden a fer front a la malaltia i
en la millora de la convivència.

El grup anirà a càrrec d’Esther
Menéndez, psicòloga municipal.
Serà gratuït i constarà de 10 sessions setmanals de dues hores.
Data d’inici: divendres, 11 de
gener de 2008. Horari: 1517h. Lloc: Edifici de la Policia,
1a. planta.
Per informació i inscripcions
cal contactar directament amb
Esther Menéndez, els dimarts i
dimecres, de 15 a 19h., al telèfon de l’Ajuntament: 93 841
52 25, extensió 320.
Data límit d’inscripció: dimarts 8 de gener de 2008.

COMUNICACIÓ

L’Ajuntament apropa les
noves tecnologies
a la població
L’Ajuntament ha organitzat
un curs d’Iniciació a Internet
i correu electrònic, que va
començar el 9 d’octubre passat, al Centre Cívic Palaudàries. L’administració local
preveu que també es pugui
fer al Casal de la Gent Gran.
El curs s’ha dividit en dos
grups. Les classes es fan els
dimarts o els dijous, al matí,
i tindran una durada de tres
mesos.
Aquest curs forma part del
projecte “Internet a l’Abast”,
que compta amb el suport
econòmic de la Diputació de
Barcelona i té com objectiu
principal apropar les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania, especialment als col·lectius que
tenen més riscos de quedar
exclosos de l’avenç tecnològic.

CULTURA

Lliça d'Amunt rep
450.000 euros per a
l'ampliació de la biblioteca municipal
L'Ajuntament de Lliça d'Amunt i la Diputació de Barcelona han signat un conveni
pel qual rebrà 450.000 euros
per a la construcció de la biblioteca municipal d'aquest
municipi, en el marc del programa de cooperació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) d'aquesta Corporació.
Les obres consisteixen en la
rehabilitació i ampliació d'un
edifici ja existent, que disposava d'una planta baixa i dos
superiors. Ara, amb l'ampliació, es sumarà un edifici adjacent amb una planta baixa i
un pis superior.
En total, la biblioteca comptarà amb una superfície útil
de 1.595 metres quadrats
(675 metres quadrats corresponen a l'edifici ja existent i
920 a l'ampliació) i disposarà
d'un fons documental de
30.000 volums.
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Torna la Nit de l’Esport
El proper divendres dia 14 de desembre tindrà lloc la festa de tots els i
les esportistes de Lliçà d’Amunt: la Nit de l’Esport.
Aquesta nit serà una festa
de reconeixement al sacrifici
i a l’esforç que dia rera dia les
entitats i els esportistes locals
realitzen pel nostre municipi.
La jornada començarà a les 9
del vespre amb un sopar popular que està obert a tota la població. El preu del sopar és de
9 euros i els tiquets es poden
comprar al Bar del Pavelló
Municipal d’Esports fins el dia
11 de desembre.
Després del sopar, tindrà lloc
el lliurament de premis, amenitzat per diverses actuacions i
sorpreses.
També es comptarà amb el Dj
Crifa-C. que afegirà més
gresca a la festa.
La regidoria d’Esports us
anima a que participen de la
que anomena “gran festa de
l’esport lliçanenc”.

PREMIS
Llistat:
Premis a entitats i/o clubs
d’esports col·lectius
Cada entitat aportarà una relació dels equips que hagin
aconseguit algun d’aquests requisits.
- Per ascens de categoria d’alguns dels equips que integren l’entitat i/o club. Es
donaran tants premis com
ascensos s’hagin aconseguit.
- Per la consecució de títols
com a campions de la categoria corresponent. Es donaran tants premis com títols aconseguits.
Premis a entitats i/o clubs
d’esports individuals

Cada entitat aportarà una relació
dels esportistes que hagin aconseguit algun d’aquests requisits.
- Per la consecució de títols com
a campions de la modalitat de
l’esport que practiquen. Es donaran tants premis com persones hagin aconseguit títols.
- Per la consecució d’algun rècord a la modalitat esportiva
que practiquen. Es donaran
tants premis com persones
hagin aconseguit rècords.

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

integrants de la mateixa, que
possibiliten la millora de la
qualitat del treball i dels objectius de l’entitat.
- Premi a l’entitat per la constitució, consolidació, ampliació i/o difusió de la pràctica
esportiva al municipi.

Premis als Valors Esportius
Premis al Mèrit Esportiu
Cada entitat, independentment de haver aconseguit cap
títol o cap ascens, presentarà
una candidatura pels Valors
Esportius que la seva Entitat
representa.
- Premi a l’entitat en matèria
de formació de les persones

Cada entitat presentarà una
candidatura per cada apartat establert en aquesta modalitat.
D’entre totes elles, un jurat que
sortirà del proper CSE (Consell
Sectorial d’Esports) del proper
23 de novembre, determinarà

quina persona o entitat és mereixedora del premi.
- Premi a la Millor Esportista
de l’any, que pretén distinguir a aquella persona per la
seva trajectòria esportiva,
tant per la temporada objecte
dels Premis de l'Esport com
al llarg de la seva carrera esportiva.
- Premi al Millor Esportista de
l’Any, que pretén distinguir a
aquella persona per la seva
trajectòria esportiva, tant per
la temporada objecte dels Premis de l'Esport com al llarg
de la seva carrera esportiva.

CULTURA

La Cavalcada de Reis canvia de forma
Durant molts anys, la Cavalcada de Reis havia recorregut
tots els barris de Lliçà d’Amunt i, darrerament, s’havia
concentrat en tres punts del
poble, tot i que la del centre
urbà sempre era la més
lluïda, perquè s’hi podien
moure carrosses més grans.
Aquest any, però, es concentrarà al centre urbà, tot i que
els barris comptaran amb la
visita d’un Patge Anunciador.
Els dies 2, 3 i 4 de gener, el
Patge Anunciador i el seu seguici visitarà els diferents barris del municipi anunciant la
visita de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient el dia 5 de gener i recollint les cartes amb els
desigs dels nens i nenes de
Lliçà d’Amunt.

El dia 5 de gener Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Lliçà d’Amunt carregats
de joguines, regals i il·lusió
per donar pas a la nit més
màgica de l’any on, l’endemà, tots els que s’hagin
portat bé, trobaran un petit o
gran regal. La Cavalcada
comptarà amb un recorregut
per diversos carrers del municipi i acabarà al campament
reial, on els nens i nenes de
Lliçà d’Amunt podran fer diverses activitats i tallers mentre esperen per saludar a Ses
Majestats. La rua comptarà
amb la participació de la colla de gitanes, la colla de gegants i la comissió de Sant
Antoni, entre altres.
Amb una sola Cavalcada de
Reis al centre urbà, l’Ajunta-

(Els horaris i recorreguts d’ambdues activitats es faran arribar més endavant a tots els nens i nenes
de Lliçà d’Amunt)
DIMECRES 2, DIJOUS 3 i DIVENDRES 4 DE GENER
VISITA DEL PATGE ANUNCIADOR
El Patge Anunciador i el seu seguici visitarà els diferents barris del municipi anunciant la visita
de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient i recollint les cartes amb els desigs dels nens i nenes de
Lliçà d’Amunt.
DISSABTE 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA DE S.S.M.M. ELS REIS MAGS D’ORIENT
Un any més, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Lliçà d’Amunt carregats de joguines, regals i il·lusió per donar pas a la nit més màgica de l’any on, l’endemà, tots els que s’hagin portat
bé, trobaran un petit o gran regal. La Cavalcada comptarà amb un recorregut per diversos carrers
del municipi i acabarà al campament reial, on els nens i nenes de Lliçà d’Amunt podran fer diverses activitats i tallers mentre esperen per saludar a Ses Majestats.

ment pretén que tots els nens
i nenes de Lliçà d’Amunt s’apleguin en un mateix espai. A
més, aquesta unificació per-

met invertir-hi més recursos
i fer una Cavalcada de Reis
més espectacular, cosa que
també és més fàcil d’organit-

zar en el centre urbà. D’altra
banda, l’hora d’inici de la
Cavalcada de Reis podrà ser
més d’hora.
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HISENDA

CULTURA

L’Ajuntament modifica el sistema tarifari de l’aigua
i en prepara una ordenança per a l’estalvi

La soprano lliçanenca Elena Mejías
actuarà en el Concert de Cap d’Any

L’Ajuntament ha actualitzat les tarifes de l’aigua, les quals no es revisaven des de feia quatre anys. Per fer-ho, ha canviat el sistema tarifari i ha
passat del sistema de mínims al sistema de blocs de consum. L’aplicació d’aquest nou sistema tarifari entrarà en vigor el 2008. A més, en
breu, s’iniciarà l’elaboració de l’Ordenança de l’Aigua.

veus”. Es tracta d’un concertespectacle d’òpera, teatre musical i cançó a càrrec d’una
mezzo-soprano i dues sopranos,
una de les quals, Elena Mejías,
és de Lliçà d’Amunt. El director
d’escena és David Cuspinera.
El concert tindrà lloc l’1 de gener, a les 7 de la tarda, a l’Ateneu l’Aliança. L’entrada és gratuïta, però cal entrar amb una
invitació, ja que l’aforament és
limitat, que podeu recollir a
l’Ajuntament els dies laborables
entre el 3 i el 28 de desembre.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb la
regidoria de Cultura, trucant
al 93 841 52 25 o mitjançant
un correu electrònic a:
cultura@llicamunt.cat.

Fins ara, el sistema tarifari que
s’aplicava en referència al consum d’aigua era el de mínims,
és a dir, que l’empresa concessionària del servei, SOREA,
cobrava una quantitat trimestral fixa d’aigua, es consumís o
no. Quan es gastava més d’aquesta quantitat fixa, hi sumava el consum addicional
d’aigua. Per contra, a partir de
l’any vinent, amb el nou sistema tarifari per blocs de consum, tothom pagarà el que realment consumeix, més una
quota de manteniment. Per

tant, aquest nou sistema beneficia els usuaris que no arriben
a consumir la quantitat fixa
d’aigua, que s’estableix en 30
metres cúbics al trimestre.
En relació a altres preus, addicionals a les tarifes de l’aigua,
com escomeses, obres, etc.,
també s’han actualitzat, però
només s’han augmentat segons
la previsió de l’IPC.
Tot i aquests canvis, que pretenen que cadascú pagui en funció del seu consum real d’aigua, cal dir que, l’any vinent,
la tarifa de l’aigua augmentarà

una mitjana d’un 18%. Aquest
increment ve donat pels preus
que cobra a l’Ajuntament la
companyia concessionària del
servei, SOREA, que, entre altres motius, es veu obligada a
augmentar els costos del servei, perquè també els augmenta l’ATLL, l’empresa subministradora de l’aigua.
Tenint en compte que el preu de
l’aigua augmenta cada cop més i
per tal de fer-ne el màxim d’estalvi, l’Ajuntament també està
preparant una ordenança que en
reguli l’ús.

JOVENTUT

L’Ajuntament va organitzar una Festa solidària
El passat dissabte 27 d'octubre
va tenir lloc la Festa solidària
per recaptar fons per a les organitzacions no governamentals
(ONG) Fundación Vicente
Ferrer i Luces Rojas.
Aquest acte, organitzat per
l’Ajuntament, va començar a
les 18 hores amb una conferència a càrrec de Lancy Dodem, el primer nen apadrinat
a l’Índia per Vicente Ferrer,
que ens va parlar sobre ell
treball de la fundació i sobre
la realitat social dels “intocables”, la casta més baixa de la
societat hindú. A les 18.45 h,
hi va haver una segona conferència a càrrec de Pablo Castells, representant de l’organització Luces Rojas, que va
tractar sobre la vida dels nens
a Calcuta i sobre el projecte
en què treballa l’ONG.
Aquestes dues conferències es
van fer al Casal de la Gent
Gran.
A les 9 del vespre, també al
Casal de la Gent Gran, es va

fer un sopar popular, i a les
12 de la nit, per concloure la
festa, va tenir lloc al Pavelló
Municipal d’Esports, el concert dels grups Calamento i
Daniel Higiénico Band. Les
entrades anticipades pel sopar tenien un preu de 15 €, i

les del concert de 10 €, que
es podien adquirir a l’Espai
Jove El Galliner i a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC)
de l’Ajuntament. Tots els beneficis recaptats es van donar
a les ONG Fundación Vicente Ferrer i Luces Rojas.

ELENA MEJÍAS

Dins de la programació de Nadal d’aquest any, la regidoria de
Cultura destaca el Concert de
Cap d’Any “Tres dones, tres

Concert – Espectacle
1. “Aimer, boire et chanter” de Strauss – Elena, Assumpta i
Cesca (PB)
2. “Habanera” de “Carmen” de Bizet – Assumpta (cors Elena
i Cesca) (PB)
3. “Je dis que rien ne m’épouvante” de “Carmen” de Bizet –
Cesca (PB)
4. “Je veux vivre” de “Romèo i Juliette” de Gounod – Elena (PB)
5. “Bêlle nuit” de “Les contes de Hoffman” d’Offenbach –
Assumpta i Cesca (PB)
6. “Voi che sapete”– Mozart – Elena (PB)
7. “Non so più” – Mozart – Cesca
8. “Sull’aria” – Mozart – Elena i Cesca (PB)
9. “Che farò” – Gluck – Assumpta (PB)
10. “Furie” – Gluck - Assumpta
11. MÚSICA ESPANYOLA PIANO
12. El paño moruno – Falla - Assumpta
13. Ària de Salud– Falla - Cesca
14. Duo “Las mañanitas” – Assumpta i Cesca
15. “De los álamos vengo…” – Rodrigo – Elena
16. INTRODUCCIÓ MUSICAL WEST SIDE STORY (enllaçar amb)
17. “I feel pretty” – Bernstein - Cesca + Elena i Assumpta (PB)
18. “The way we were”– Bernstein - Assumpta
19. Diamonds are the girl’s best friend – Elena, Assumpta, Cesca
20. “Summertime” – G. Gershwin – Elena
21. “You’ll never walk alone” – Rodgers – Elena, Assumpta i
Cesca (PB)
22. MÚSICA
23. Duetto buffo di due gatti – Rossini - Assumpta i Cesca (PB)
24. “Una voce poco fa” – Rossini - Assumpta
25. “Ecco, respiro appena” – Cilea - Cesca (PB)
26. “O mio babbino caro” – Puccini – Elena
27. “Viens, Mallikà” – Délibes – Cesca i Elena (PB)
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Lliçà d’Amunt reelegit membre
del Comitè Executiu de l’AMTU

S'aprova la Llei de serveis socials

Lliçà d’Amunt, membre de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
(AMTU) des de la seva creació, el 2001, ha estat reelegit membre del
Comitè Executiu, on forma part des del 2004.

6A ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMTU

El passat 5 d'octubre tingué
lloc a Vilafranca del Penedès
l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). Un dels
principals punts que es van
tractar va ser la reelecció de Josep Mayoral, alcalde de Granollers, com a president de
l’AMTU. La vicepresidència va
recaure en Lluïsa Melgares, regidora de Serveis Urbans de
l’Ajuntament de Terrassa.
També es van aprovar els nous
membres del Comitè Executiu,
que passen de 12 a 16 municipis. Són: Terrassa, Sabadell,
Mataró, Granollers, Cerdanyola, Mollet del Vallès, Sant
Cugat del Vallès, Vilanova i la
Geltrú, Manresa, Vilassar de
Mar, Martorell, Vic, Lliçà d’Amunt, Caldes de Montbui, Sitges i Vilafranca del Penedès.

L’Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de
la 2ª Corona Metropolitana
de Barcelona (AMTU) és una
associació de municipis lliurament adherits, que té per
objecte l’enaltiment i la promoció del transport públic
urbà de les seves ciutats, i de
la mobilitat en general de la
regió metropolitana de Barcelona. L’AMTU es va crear
el 21 de desembre de 2001
amb 16 integrants, entre els
quals Lliçà d’Amunt. A data
31 de desembre de 2006
l’AMTU ja estava formada
per 51 municipis de la segona corona metropolitana.
Actualment, ja compta amb
55 integrants.
L’Assemblea General és l’òrgan
suprem i ostenta la màxima representació i està integrada per

la totalitat de les administracions associades.
El Comitè Executiu és l’òrgan
permanent que representa i
gestiona els interessos de
l’AMTU, d’acord amb les disposicions i directrius de l’Assemblea General. Està format
pel president, el vicepresident i
un nombre màxim de 10 vocals designats per l’Assemblea
General entre els seus membres, que s’escull paritàriament
segons la població de les ciutats associades: un terç dels
membres representen a les ciutats de menys de 50.000 habitants; un terç, a les ciutats de
50.000 a 100.000 habitants; i
un altre terç, a les ciutats de
més de 100.000 habitants. Al
igual que el nombre d’integrants de l’AMTU, el Comitè
Executiu també ha anat augmentat i actualment compta
amb 16 vocals. Lliçà d’Amunt
ha format part del Comitè
Executiu els anys 2004-2005 i
2006-2007 i ara ha estat reelegit pels anys 2008-2009. Actualment, l’AMTU està formada per 3 municipis de més
de 100.000 habitants, 8 municipis entre 50.000 i 100.000
habitants i 44 municipis de
menys de 50.000 habitants,
entre les quals hi ha Lliçà d’Amunt.

MEDI AMBIENT

Per Nadal, reciclem com cal!
Les festes de Nadal són un moment entranyable de trobades
familiars i amb amics en què es
consumeixen gran quantitat
de recursos, sobretot aliments,
energia i embalatges.
També en aquest període po-

dem fer un esforç per reduir
l’impacte sobre el nostre entorn,
aplicant mesures senzilles com:
• Comprar el menjar suficient
i evitar vaixelles d’un sol ús
• Utilitzar els contenidors de
recollida selectiva

• Fer regals no materials,
útils, solidaris: entrades al
teatre, activitats d’aventura, dinar en un restaurant exòtic, un kit de piles
recarregables, artesania de
comerç just...

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el 3 d'octubre, la Llei de serveis socials que garanteix l'accés
als serveis socials per a totes les
persones que tenen necessitats
socials. Amb aquesta nova normativa es posa en funcionament
un nou model d'atenció a les
persones que reconeix el dret als
serveis socials i a la prestació,
com ho és l'educació, la salut i
les pensions, i que constitueix el
quart pilar de l'estat de benestar
a Catalunya. La nova llei entrarà
en vigor el 2008.
La nova Llei de serveis socials,
elaborada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, ha de servir perquè les classes mitjanes puguin accedir als serveis socials
amb uns efectes més importants
en la redistribució de la renda,
que generi ocupació en l'atenció
a les persones, que faciliti la cohesió social de les nostres comunitats, que sigui un factor de progrés en el benestar social i la
qualitat de vida de les persones.

La llei garanteix l'accés als serveis socials per a totes les persones que tenen necessitats socials a Catalunya.
Una novetat important que
aporta la Llei de serveis socials
serà la introducció de la cartera
de serveis socials que, juntament als reglaments que ordenin l'atenció bàsica i l'atenció
especialitzada, ha de fixar les
ràtios de personal professional,
les titulacions d'accés i els perfils professionals per assegurar
la qualitat i l'eficiència en la
prestació dels serveis socials
garantits del sistema.
Una altra de les principals novetats que aporta la Llei de serveis
socials és la creació de la figura
del professional de referència per
a l'atenció de les persones en
matèria de serveis socials, en el
que seria una figura similar a la
del metge de capçalera en l'àmbit de la salut.
Per a més informació:
www.gencat.net/benestar/actualitat/llei/index.htm

COMUNICACIÓ

Els plànols urbanístics es poden
consultar al web municipal
Des del 15 d’octubre passat,
els plànols urbanístics es poden consultar a través del web
municipal www.llicamunt.cat.
Des de la seva creació, el web
municipal comptava amb una
secció dedicada a les normes
urbanístiques del municipi, on
es podien trobar els texts de la
normativa vigent en aquesta
matèria. Ara, en aquesta sec-

ció, també s’hi poden consultar els plànols urbanístics. A
més, tota aquesta informació
la podeu descarregar des del
web municipal al vostre ordinador.
Els plànols urbanístics estan
penjats en format pdf i dividits
per zones, per tal de fer més
àgil i senzill l’accés dels usuaris/àries a la informació.

• No comprar joguines només
per satisfer el desig del nen o
nena: sabem que les deixaran
d’utilitzar en poques setmanes i acabaran a les escombraries al cap d’uns mesos
• No abusar de l’enllumenat ni
de la calefacció, regalar electrodomèstics eficients, etc.
Qui vulgui una informació
més àmplia pot consultar la

següent guia de Nadal Sostenible:
www.diba.es/xarxasost/cat/Na
dalSostenible.pdf
Atès que la generació de residus
és molt important durant aquestes dates, sobretot el dia de Nadal, Cap d’Any i el dia de Reis,
s’ha previst un reforç del servei
de recollida per poder gestionar
adequadament tots els materials.
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

CULTURA

Gent gran del municipi visita Roda de Ter

Lliçà d’Amunt
celebra la diada
del seu patró

Prop d'una cinquantena de persones del col·lectiu de la gent gran de Lliçà
d'Amunt van visitar el passat 4 d'octubre el municipi de Roda de Ter.
Aquesta visita s'engloba dins del programa d'intercanvis entre casals municipals de la província de Barcelona "Tens molt per veure!" promogut per la
Diputació de Barcelona.

ELS AVIS DE LLIÇÀ A RODA DE TER

Lliçà d’Amunt és el primer any
que participa en aquest programa que té l’objectiu de conèixer i compartir les característiques culturals, gastronòmiques i
històriques d’altres municipis de

la província de Barcelona. L’expedició lliçanenca, formada per
50 persones, fou acompanyada
per l’alcalde, Ignasi Simón, el regidor de Cultura, Àngel Montins, i la responsable del Casal de

la Gent Gran, Begonya Pujol.
En el municipi van ser rebuts al
Casal d’Avis Can Planoles per la
regidora d’Acció Social, i el regidor de Turisme de l’Ajuntament
de Roda de Ter, juntament amb
persones del col·lectiu de la gent
gran del municipi.
Un cop feta la recepció, la jornada va seguir amb un esmorzar, i amb una visita per l’Esquerda, poblat ibèric i
medieval que forma part de la
ruta dels Ibers. Després del recorregut turístic, tots els assistents van gaudir d’un dinar i
d’un ball a les instal·lacions
del Casal d’Avis.
La visita de la gent gran de
Roda de Ter a Lliçà d’Amunt
és prevista pel dimarts 27 de
novembre, dins d’aquest
programa d’intercanvis entre
casals.

MEDI AMBIENT

Neteja de residus de l’entorn de les urbanitzacions

NETEJA DE RESIDUS

Un dels resultats de la creació
de les franges de protecció
contra incendis forestals a les
urbanitzacions ha estat el descobriment de gran quantitat
d’abocaments de residus, su-

posadament llençats des de les
parcel·les cap als torrents i terrenys forestals situats al darrere de les cases.
En aquells casos on és evident
l’autoria de l’abocament s’exi-

geix al propietari del domicili
que retiri els residus. Malauradament, però, de la major
part de residus no se’n coneix
el responsable i hauran de ser
retirats mitjançant el treball
de dues persones contractades durant sis mesos per l’Ajuntament, en el marc d’un
pla d’ocupació laboral. Cal
tenir en compte que les zones
on hi ha els residus són de difícil accés i cal fer la retirada
manualment.
Aquests abocaments, alguns
de fa anys i altres de ben recents, contaminen el nostre
medi natural i són impropis
d’un país civilitzat. Ara, a
més de retirar-los, també cal
exigir als nostres veïns que es
deixin de produir.

Lliçà d’Amunt celebrarà la
diada del seu patró, Sant Julià,
el dilluns 7 de gener, amb una
missa en honor al sant i un concert de música gospel a càrrec
del grup Esencia de Vida, a l’església que porta el nom del patró del nostre poble, l’església
de Sant Julià. Recordem que
aquest dia és un dels festius del
nostre municipi.

SANT JULIÀ
DILLUNS 7 DE GENER
12.00 Església de Sant Julià
MISSA EN HONOR
DE SANT JULIÀ
13.00 Església de Sant Julià
CONCERT
DE MÚSICA GOSPEL
A càrrec del grup Esencia de
Vida.

Esencia de Vida
Aquest grup de música espiritual moderna creu que comunicar és
important. A això hi afegeixen valors de proximitat, sensibles a la
realitat social. Pretenen transmetre des de l’art el seu objectiu; d’aquí ve el nom del grup.
Són un grup de músics units por un compromís humanitari,
que anomenen humà i espiritual. Per això, fan música espiritual moderna: gospel, per la vessant espiritual, i moderna
perquè tot allò humà està carregat de diversitat.
Toquen música Jazz, Blues, Celta, Pop, Rock, Música Simfònica, Flamenc, Reggae… El seu gospel, l’expresen en castellà,
català i altres llengües romàniques. D’aquesta manera, no obvien les seves arrels mediterrànies.
Els temes són seus, però també versionen clàssics del gospel.
Els arrangaments són d’Esencia de Vida i Pere Soto, gran
col·laborador del grup, excelente músic i compositor.
Components:
Dámaris Galán: Directora artística - piano.
Sara Pelayo: Solista.
Rebeca Galán, Susana García, Ana Pelayo y Raquel Sánchez: Cor.
Rubén Tarazaga: Guitarra espanyola y guitarra acústica.
Mercedes Cuenca: Teclat i Saxo.
Ramón Zapata: Percusió.
Ramón Zapata “Junior”: Saxo alto
José Gámez: Baix.
José Pozo: Bateria.

ESENCIA DE VIDA
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Els germans Nadal
acaben el ral·li
Catalunya-Costa Daurada
Els germans de Lliçà d’Amunt
Anscari i Carolina Nadal van
participar, per primera vegada,
en el ral·li Catalunya-Costa Daurada, puntuable pel campionat
del món d’aquesta especialitat.
Aquest ral·li va tenir lloc els
dies 5, 6 i 7 d’octubre a Salou.
El darrer dia, quan faltava un

tram per acabar el ral·li, els pilots lliçanencs van fer una virolla i van topar frontalment amb
una tanca de protecció. De tota
manera, van aconseguir reparar
el cotxe i acabar el ral·li, encara
que fos en una posició més endarrerida degut a la penalització que van rebre per haver tri-

gat més temps del compte a
arreglar els desperfectes.
Els germans Nadal, però, consideren un èxit total el fet d’haver acabat el ral·li i els bons
temps obtinguts, i donen les
gràcies a tots els espònsors i a
tota la gent que els ha ajudat a
fer-ho possible.

Jutjats els etarres que van matar
un artificier a Lliçà d’Amunt el 1992
L’Audiència Nacional va jutjar
el 25 d’octubre passat els pressumptes autors de l’atemptat
d’ETA que va acabar amb la
vida del caporal artificier Enrique Martínez Hernández, de 30
anys, el 19 de març de 1992, al

carrer Jacint Verdaguer de Lliçà
d’Amunt. La Fiscalia demana
30 anys de presó a Fernando
Díez Torre i a Joseba Urrusolo
Sistiaga per delicte d’assassinat
terrorista. L’Audiència Nacional
també els jutja pel robatori del

LA CAUSA DE L'ACCIDENT VA SER UN PORC SENGLAR

vehicle amb el qual van cometre
l’atemptat i pel delicte de falsificació de documentació amb finalitat terrorista. El fiscal també
demana una indemnització de
600.000 euros per a la vídua i
per a la seva filla.

Dues tones de coure robat apareixen
en un bosc de Lliçà d’Amunt
La Policia local va localitzar, a finals de setembre, un amagatall
amb dues tones de cable de
coure en una zona boscosa de

Lliçà d’Amunt. També hi havia
les eines necessàries per extreure
el plàstic que el cobreix. La Policia Local va posar els fets en co-

Un porc senglar
causa un accident
de trànsit

neixement dels Mossos, que van
muntar un dispositiu per detenir els presumptes autors del robatori.

Dos vehicles van patir un accident de trànsit, el 5 d’octubre
passat, aproximadament al
quilòmetre 1:500 de la carretera BV-1432 b. La causa d’aquest accident va ser un porc
senglar que va creuar la carretera i va ser atropellat per un
dels vehicles on anaven dues
dones, que circulaven en direcció a Lliçà. El porc senglar va
rebotar contra un altre vehicle
que circulava en sentit contrari, direcció a Granollers. En
aquest accident, les dues dones

van resultar ferides de caràcter
lleu i van ser ateses per la nostra ambulància. Tots dos vehicles van patir greus desperfectes. El voluntaris de Protecció
Civil van ajudar a la Policia
Local en la retirada del porc
senglar de la calçada i després
van fer la neteja de trossos de
plàstics i vidres. Es van haver
d’abocar més de 50 kg de sepilolita per la gran quantitat
d’olis i altres líquids vessats
que feien que la calçada fos
molt perillosa.

Mor una lliçanenca centenària

Nous establiments:
Gràfiques Forte:
Impremta amb més de 25 anys d’experiència en arts gràfiques.
Servei personalitzat, tracte directe impremta-client. Servei a domicili. Tot tipus d’impresos: quadricromies i colors pantone; díptics, tríptics, quadríptics; cartes, sobres, targetes comercials;
flyers, cartells, programes, revistes; talonaris; publicacions, etc.
Presupostos sense compromís.
Adreça: Carrer d’Urgell, 78 (Ca l’Artigues)
Telèfons: 93 841 40 54 / 675 48 20 58
A/e: grafiquesforte@gmail.com

Nota: Les persones que vulguin fer saber naixements, matrimonis o defuncions en el butlletí municipal poden enviar-ho a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat.

MARÍA VISITACIÓN AMB L'ALCALDE, IGNASI SIMÓN, EL JULIOL PASSAT

La lliçanenca María Visitación Sánchez, que el 2 de juliol passat va
fer 100 anys, va morir el 27 d’octubre passat.
En aquesta ocasió, l’alcalde, Ignasi Simón, la regidora de Gent gran
i Benestar i família, Elisenda Montserrat, i representants de la Comissió d’Homenatge a la Vellesa, que el juliol van acostar-se a casa
seva per felicitar-la, van donar el condol a la família.
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CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI
DEL 25 D’OCTUBRE DE 2007
1 - Aprovació inicial de la Modificació d’Ordenances No
Fiscals:
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació de l’Ordenança
de circulació de Lliçà d’Amunt, de l’Ordenança reguladora dels criteris per a l’adjudicació d’ajudes econòmiques
anuals a activitats socioculturals i esportives de Lliçà d’Amunt, i de l’Ordenança municipal dels establiments de
concurrència pública en l’àmbit d’establiments de restauració, jocs d’atzar d’ambientació
musical i d’espectacles i similars.
ERC va manifestar que la diferència horària de bars i restaurants del nucli urbà i dels
barris residencials podia
crear problemes perquè la
definició legal de barri residencial i nucli urbà ja és problemàtica. En aquest sentit,
va reclamar més claredat en
el plànol urbà, respecte a
quins barris formen part del
nucli urbà i quins són barris
residencials.
L’alcalde, Ignasi Simón, va dir
que potser els termes no eren
els adequats, però va explicar
que la diferència horària respon a una demanda dels veïns
i dels propietaris de bars i restaurants, perquè no hi ha cap
norma.
UNANIMITAT

2 - Aprovació inicial de la Modificació d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2008:
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2008 i següents.
També va aprovar provisionalment per a l’exercici de
2008 i següents la modifica-

ció de diferents Ordenances
fiscals. Va derogar per a l’exercici 2008 i següents l’Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa per la prestació del servei
de prevenció d’incendis forestals.
ERC va manifestar que no
trobava malament aplicar, en
termes generals, l’augment
de l’IPC. Per altra banda, va
donar “la benvinguda al món
real” a l’actual equip de govern, al·legant que l’anterior
equip de govern havia augmentat cada any les taxes i els
impostos i havia rebut crítiques i “a la primera oportunitat, heu seguit la mateixa política que nosaltres”. En el
seu discurs, ERC va fer referència a taxes i impostos concrets com l’augment de l’IBI
i l’eliminació de la taxa d’incendis que pagaven els residents en barris afectats, que
relaciona i creu que, d’aquesta manera, no es va a favor de la igualtat sinó al contrari, ja que “al propietari
d’una parcel·la buida, per
exemple, se li rebaixen els tributs respecte a l’any passat”.
També va remarcar que, si els
diners per a les franges de
protecció contra incendis
sortien de les despeses corrents, traurien diners per altres inversions. ERC també
va fer referència a l’augment
de la taxa de guals, que amb
direccions úniques i aparcaments definits, creu que és
un greuge comparatiu entre
els veïns d’una banda i l’altra
d’un mateix carrer.
ICV-EUiA va manifestar que
creia que la pressió fiscal tornaria a ser la mateixa.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que s’havien augmentat
les taxes i els impostos possibles, però que, en termes generals, s’havia aplicat una previsió d’augment del 3%
corresponent a l’IPC. L’alcalde va dir que l’equip de govern s’havia adaptat a la normativa de la Diputació i que
aquesta era la intenció de cara
a cada any. Sobre la taxa d’in-

cendis, l’alcalde, Ignasi Simón, va dir que es retira per
un compromís electoral, perquè es creu que s’ha de pagar
entre tot el poble i, per tant,
sortirà dels ingressos corrents,
però que s’estan buscant fórmules i és possible que, finalment, el ciutadà no l’hagi de
pagar. L’alcalde va insistir en
que s’estaven buscant solucions perquè finalment no ho
hagués de pagar el poble.
Sobre la taxa de guals, el regidor de Transport públic i mobilitat, José Antonio Ferreiro,
va contestar que aquesta taxa
s’havia adequat al preu del
mercat.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA:
ABSTENCIÓ

3 - Delegació de funcions a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona:
El Ple va aprovar delegar en la
Diputació de Barcelona les
funcions de gestió i recaptació de la taxa per les entrades
de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, carrega
i descarrega de mercaderies
de qualsevol mena i de la taxa
per la prestació dels serveis
d’atenció domiciliària i Teleassistència.
UNANIMITAT

4- Aprovació inicial de la Modificació del Pla General al
sector discontinu Can
Montcau-Can Malé:
El Ple va aprovar inicialment
per segona vegada la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació del sector discontinu de Can MontcauCan Malé de Lliçà d’Amunt,
amb la condició que en relació a la normativa que s’ha incorporat de manera articu-

lada se li doni una formalització de Modificació del pla general en els seus articles 215 i
216 de les normes urbanístiques del text refós, i que la
nomenclatura utilitzada no
impliqui zones o sistemes utilitzats en les normes vigents
del pla general, amb la mateixa nomenclatura però de
diferents característiques, incorporant noves subzones
amb les subclaus adients en
les zones industrials i generant noves zones dels altres
usos seguint la lògica del vigent Pla general.
ERC va manifestar que no entenia les presses, perquè creia
que ara no hi ha una urgència
econòmica, i va dir que s’hauria de prioritzar l’urbanisme i
definir el que està a l’aire, fent
referència a l’eix del Tenes.
També es va manifestar contrari a acostar més les naus a la
masia de Can Montcau, ja
que considera que augmenta
l’impacte de la plana a preservar.
ICV-EUiA va insistir en què el
tema de l’eix del Tenes era important i creia que amb pressió
els podia aconseguir el desviament.
El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va explicar que es tornava a aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla
general d’ordenació del sector discontinu de Can Montcau-Can Malé de Lliçà d’Amunt perquè hi havia canvis
substancials. El regidor
d’Urbanisme va dir que és
una proposta que adapta el
pla als requeriments de l’informe de carreteres, segons
indicacions de la resolució
de la Comissió d’Urbanisme;
que les raons de les modificacions ja les havien previst des
de l’oposició quan manifestaven que una modificació
puntual del pla general no
podia modificar un Pla Territorial aprovat encara no fa
tres mesos; que la nova modificació era molt més respectuosa amb el terreny; que
el dibuix de l’eix del Tenes

no implicava que fos la solució definitiva, tal com s’exposa a la mateixa memòria
en la que es diu que s’estan
estudiant diferents alternatives, i que la indefinició territorial no podia encallar la
implantació de can Montcau. Grau també va parlar de
l’augment a 30.000 metres
quadrats de sostre, perquè
s’han comptabilitzat zones
de doble alçada on hi pugui
haver la nau i les oficines a
sobre. A més, també va parlar d’un desplaçament de les
naus per salvaguardar la zona
boscosa del costat de la C17, i que, per tant, creixia la
superfície de parc urbà respecte a la proposta anterior.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

5 - Aprovació inicial de la Modificació del Pla General
als carrers Guerau de Liost,
Bartomeu Rosselló-Pòrcel i
Ramon Llull:
El Ple va aprovar inicialment
la Modificació puntual del
vigent Pla general en els carrers de Guerau de Liost,
Bartomeu Rosselló-Pòrcel i
de Ramon Llull del barri de
Can Salgot. Els objectius
d’aquesta modificació són
l’adequació de les qualificacions urbanístiques a les especificitats del subsòl; la determinació dels usos en
relació als existents en els
sòls públics; el canvi de qualificació dels sòls edificables
residencials de ciutat jardí
3d, de molt baixa densitat i
disposició extensiva en el terreny, per la qualificació de
Zona residencial oberta subzona 4d que permet una major compacitat i la possibilitat d’agrupació, reduint la
intervenció en els terrenys de
farciment de terres i runes; la
incorporació de la modificació referent al subcodi 10
aprovada en grau definitiu; i
respondre als requeriments
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de la legislació urbanística
aplicables en relació a l’augment de sòls destinats a parcs
i jardins pública.
ERC va preguntar sobre el
nombre previst d’habitatges
socials entre aquesta promoció i la resta i sobre si s’havia
informat als veïns de Can
Salgot. Aquest grup municipal va insistir en què era difícil aprovar un tema del qual
no se’n sabien les dimensions
exactes, que creia que s’anava
massa ràpid per donar sortida a un compromís electorial i que per ells era essencial
comentar-ho amb la gent
afectada. A més, va dir que
no hi veia cap benefici social
afegit.
ICV-EUiA també va comentar les presses, la manca d’informació als veïns i la proposta reiterada en altres
Plens sobre la venta de la
parcel·la de Ca l’Artigues i
comprar-ne una altra a un altre lloc per fer la promoció.

El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va explicar que, després
de la modificació puntual a Ca
l’Artigues, es continuava amb
la de Can Salgot, amb la mateixa intenció, aquí concretament fer-hi 32 vivendes de tipus bifamiliar, amb la intenció
de ser respectuosos amb l’entorn a partir de la sensibilitat
veïnal. El regidor d’Urbanisme va contestar que la idea
era fer el màxim de vivendes
de protecció oficial i que quan
la proposta fos més concreta i
estigués més elaborada s’informaria als veïns. L’alcalde, Ignasi Simón, també va contestar que el fet de densificar,
propiciarà més habitatge social i, per tant, un benefici social. També va dir que s’intentaria que les dues promocions
fossin rentables per si mateixes. I va anunciar que s’estava
fent un Pla d’Habitatges.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

6 - Aprovació inicial de la Modificació del Pla General a
l’avinguda dels Països Catalans:
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del Vigent Pla general en relació a
l’intercanvi del sistema general
d’equipaments col·lectiu (clau
C) i de la zona de jardins urbans (clau V) a l’Avinguda dels
Països Catalans de Lliçà d’Amunt. Aquesta modificació es
justifica per la inadequació dels
terrenys qualificats com a sistemes d’equipaments col·lectius
(clau C) del Tenes en la part
Nord i la part Sud de les
instal·lacions esportives municipals per requerir obres d’endegament del riu Tenes i del torrent de Can Bosch en la
construcció de la piscina coberta; per la voluntat municipal de que la zona esportiva actual completi un gran parc
equipat de tipus lineal llarg del
riu Tenes en el seu pas pel sòl
urbà que integri el parc fluvial
del bosc de la riera, el parc del

Tenes i el futur parc urbà de la
Unitat d’Actuació de Can
Grau cap al Nord; i per afavorir
la visió paisatgística de l’entrada al poble venint de Granollers.
ERC va manifestar que no trobava malament la instal·lació
de la piscina coberta al Parc de
Can Godanya, però va justificar l’anterior emplaçament a
la Zona esportiva del Tenes
dient que era més proper a
possibles abonats d’altres pobles, els quals eren necessaris
perquè el projecte fos viable
econòmicament. També va dir
que, si no s’acaba a finals del
2008, es podrien perdre diners. I va destacar que la inundabilitat és solventable amb
l’aixecament de l’equipament,
com s’havia fet amb l’institut.
A més, va dir que igualment
calia l’eixamplament de la
llera del riu.
El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va explicar que es proposava un canvi d’emplaça-

ment de la piscina coberta de
la zona esportiva al Parc de
Can Godanya per la inundabilitat de la zona esportiva i,
per tant, es feia un canvi de
qualificació dels terrenys: els
de Can Godanya passaven a
ser per a equipaments i els
previstos per a l’emplaçament
de la piscina coberta, com a
zona verda. Segons el regidor
d’Urbanisme, l’anterior equip
de govern, a l’hora de fer el
projecte, havia actuat amb
presses i sense pensar gaire
amb les mesures a prendre per
la inundabilitat. Grau va indicar que, de moment, hi havia
invertits al voltant de 180.000
euros i va afegir que el projecte no hi cabia en l’emplaçament útil real, atès que ocupava sòl destinat al camí de
policia de la llera del riu, que
havia estat un dibuix electoral
molt car.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
ABSTENCIÓ

Bústia del lector
Nota: Espai per a articles d’opinió dels lectors que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant
la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10 11 línies (uns 800 carácters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de
publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú.
No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Entitats
Nota: Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre municipal d’entitats que ho desitgin. Aquests articles
s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 carácters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que
els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran
les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de
les opinions signades

Solució Passatemps
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OPINIÓ
Grups Municipals

El discurs de la demagògia no va tenir
escrúpols en definir com a una “ocasió històrica” un projecte d’implantació de l’empresa MANGO a Can
Montcau totalment irrealitzable i
fruit d’un posicionament obsessiu
propi d’“il·luminats”. Els representants d’ERC i ICV, aquí a Lliçà d’Amunt, són dels que pensen que és
possible fer entrar el clau per la cabota.
l’Eix del Tenes només el pot canviar
un Pla Territorial d’àmbit superior al
municipal. La seva proposta, imposava sense competència per fer-ho,
una solució a un PLA TERRITORIAL D’INFRAESTRUCTURES
DE CATALUNYA, que s’havia aprovat feia encara no tres mesos. Fixeuvos: ho imposava a CATALUNYA i
naturalment a Lliçà de Vall, que prou
va queixar-se a través del rebuig popular de la nova proposta.
Evidentment, la Direcció General de
Carreteres va informar-lo negativament i va condicionar la seva continuïtat al dibuix de la reserva actual
existent: l’Eix del Tenes. Aquesta previsió no és definitiva i cal expressarho a la memòria de la modificació
que es pugui presentar. Així s’ha fet.
La obsessió no valora masses paràmetres. Només així s’entén que la seva
proposta, d’altra banda, arrasés el
bosc que hi ha al costat de l’autovia i,
per si no n’hi hagués prou, transformés el perfil topogràfic actual, amb
un exercici brutal de destrucció. Allò
que es diu atemptat al paisatge.
La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en la seva resolució, feia atenció per a preservar el
bosc actualment existent reconduint
la miopia imposada al planificador.
És a dir, s’hi van lluir. Cap de les seves
propostes superava el més elemental
sentit de la correcció: una no es podia
fer i l’altre era, amb un llenguatge
educat, inadmissible.
El que ara es proposa, és allò que imposa l’eficàcia en la gestió urbanística
amb un posicionament més humil. No
presentem cap proposta amb el qualificatiu d’OCASIÓ HISTÒRICA. Simplement, optem per una solució molt
més respectuosa respecte el nostre paisatge i adeqüem el projecte a allò que té
possibilitat de definir una Modificació
del Pla General.
Tal com dèiem amb els nostres companys de govern quan estàvem a l’oposició, nosaltres no tenim ganes de
fer volar coloms.

Nota: Espai per a articles d’opinió dels partits
polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar,
durant la primera setmana del mes anterior a la
publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. Els articles d’opinió poden

Inaugurar obres que encara no estaven acabades: 1ª Fase Pineda Feu el
Pinar. Penjar el rètol del nom a una
plaça que encara no s’hi podia passar:
Plaça Julià Martí. Comprar parcel·les
amb preus mal negociats a quatre mesos de les eleccions: Ca l’Artigues.
Gestionar malament una planificació
amb instruments no adequats i modificar el Pla Territorial de Carreteres de
Catalunya amb una Modificació
Puntual del Pla General: Can Montcau. Dibuixar un projecte en un lloc
inundable: Piscina coberta. Projectar
una escola bressol de dues plantes i
per tant amb escales per a nens petits:
Ca l’Artigues. No tenir manies en la
destrucció del perfil natural i del bosc
en base a una quimera: Can Montcau. Considerar com a solar disponible per edificar part de la llera del riu
Tenes i el camí seguint el riu per darrera la piscina actual: Projecte piscina coberta. Tornar a inaugurar
obres que encara no estaven acabades:
2º Fase Pineda Feu el Pinar. No encarregar l’estudi d’inundabilitat en un
punt en que la gent gran del poble ja
sabia que era inundable: Projecte piscina coberta. Preveure que el nou
Ajuntament ha d’anar sense un previsió folgada d’aparcament: Ajuntament al Folch i Torres. Pensar que tres
o quatre blocs de pisos resolen el problema de la densitat baixa als barris:
Ca l’Artigues. Dir que les reserves per
equipaments heretades de la legalització de les antigues urbanitzacions als
anys vuitanta és un model urbanístic:
Centralitats. Ser incapaços de mantenir el model encara que sigui per coherència: Centralitat IES de Can
Cuscó?. Projectar un tipus d’edificis
sense cap mena de respecte ni pel tipus de ciutat jardí ni pels veïns: Blocs
de Pisos de Ca l’Artigues. Manifestar
una millora de la situació financera
quan mantenen el mateix deute a
costa de vendre patrimoni: Venda de
parcel·les per 2.200.000 euros. Vendre parcel·les a l’Empresa Municipal
d’Obres que no havia volgut la iniciativa privada per obtenir tresoreria:
Trampes comptables…
Mentre tant la demagògia del forat.
Mentre tant la gent ens posa a tots
allà on ens correspon.

En el arranque de esta legislatura teníamos dudas sobre el resultado de nuestra
integración en el actual gobierno municipal. Nuestro partido llevaba 24 años
como grupo de la oposición en este municipio, hecho que podría haber representado un obstáculo en las labores de
gobierno al significar un cambio de papeles importante que se daba en ese
momento. Esto podría haber causado
situaciones incómodas tanto en la relación con los dos actuales socios de gobierno como con el personal de la casa.
Tanto los funcionarios como al resto de
los trabajadores que conforman la plantilla municipal nos conocía como grupo
político en nuestro consistorio, pero
una cosa es estar en la oposición, donde
el contacto es mínimo, y otra es trabajar
codo con codo para nuestro pueblo.
Nada más lejos de la realidad:
Cabe mencionar la profesionalidad y
calidad humana que los trabajadores y
funcionarios nos han demostrado durante el tiempo que llevamos de legislatura. Sabemos que sin ellos hubiera
sido imposible realizar y seguir adelante la mayoría de los proyectos que
se están llevando a cabo y los que están en fase de aprobación y ejecución.
A todos ellos les agradecemos el saber
estar que nos han demostrado por encima de cualquier idea política.
Entre los tres grupos de gobierno se
ha establecido un buen ambiente de
trabajo. Reconocemos la motivación
de los regidores en el quehacer diario
al frente de sus respectivas áreas. El
entendimiento entre las tres fuerzas
políticas ha facilitado que todos podamos trabajar en una misma línea:
Llevar hacia delante esta empresa llamada Lliçà d’Amunt.
Este buen ambiente no exime que
exista debate en las juntas de gobierno. Por supuesto que lo hay. Pero
la aportación de diferentes puntos de
vista, de ideas y debate interno no
hace más que enriquecer la toma de
decisiones de nuestro equipo.
Se está constatando que detrás de
unas siglas están las personas y que es
gracias al esfuerzo de todas ellas y las
ganas por llevar a cabo un proyecto en
común como se pueden sortear todo
tipo de obstáculos y poder emprender
una legislatura llena de éxitos. Gracias
a todos los que participáis de este
propósito conjunto.
Después de un año difícil para
todos, pasando momentos de incertidumbre, pero también momentos cargados de ilusión, volvemos a cerrar una página para
volver a empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Los regidores de Partido Popular os deseamos a tod@s unas Felices Fiestas
y un venturoso y próspero Año
Nuevo.

versar sobre qualsevol tema i han de tenir una
extensió màxima de 25 línies (uns 1.700 carácters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport.
El butlletí es reserva el dret de publicar aques-

El govern tricolor municipal –PSC,
CiU i PP– ha aprovat una modificació urbanística per accelerar la
instal·lació de Mango i Biokit a Can
Montcau, sense cap participació i ni
tan sols informació ciutadana. Renuncien a la posició de força que havia aconseguit el govern d’ERC i ICV
davant l’empresa i la Generalitat, i es
resignen a aprovar un projecte castrat
per pura covardia i per la seva compulsiva necessitat d’ingressar “quartos”. Un projecte, a més, que incrementa l’aprofitament de Mango sense
establir compensacions (?) i que es
presenta al Ple incomplet, mancat
d’alguns informes necessaris.
El pitjor, però, és que modifiquen el
projecte anterior i situen les naus al
voltant de la masia, ocupant un bon
tros de la plana. Aquest fet impedeix
el traçat alternatiu que nosaltres havíem proposat a l’autopista del Tenes,
que ara només podrà transcórrer a tocar del riu, aixafant tot el pla agrícola
i creant una barrera d’asfalt que partirà el poble de sud a nord.
Se salten, així, tota la reflexió territorial del Govern de Catalunya i dels
pobles del sud del Tenes, més Granollers, que apostaven per replantejar
aquesta infraestructura. S’ha acabat la
lluita des del govern municipal per un
territori millor. La pressa i la frivolitat
els dominen.
Via lliure a l’autopista del Tenes! Via
lliure al 4t Cinturó! En pocs anys podrem tenir 10 km d’autopistes trinxant el nostre municipi: tones de CO2
i de gasos tòxics, decibels de sorolls de
cotxes i camions, cues i col·lapse circulatori... El nirvana del desenvolupament insostenible! Aquest és el futur a
què ens aboquen uns governants
miops que primen el benefici econòmic immediat per sobre de la resolució d’un tema històric i estratègic del
municipi.

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

tes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú.
No es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions.
El butlletí no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.

Al dia de tancament no s’ha rebut cap
escrit del grup municipal Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa
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TEMPS ENRERE
RETALLS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

La construcció del nou Ajuntament
L’actual seu de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt fou construïda
l’any 1915. Abans d’aquesta
data els regidors lliçanencs s’havien reunit a Santa Eulàlia
de Ronçana, en un edifici anomenat el Casolot, al camí del
Rieral, immoble actualment
remodelat. Aquest immoble
havia acollit el govern de la Baronia de Montbui, ens polític i
administratiu al qual va pertànyer Lliçà d’Amunt des del
segle XI fins a la seva dissolució
el 1835. Els tràmits per a la
construcció començaren el
1914 i el novembre d’aquell
any s’aconseguí de la Diputació
“la exención de subasta solicitada por el Ayuntamiento de
Llissá de Munt (…) toda vez

que el ahorro de jornales que
obtendrá podrá ser dedicado a
construir con mayor amplitud
el edificio de las Casas Consistoriales”. A efectes pràctics,
això volia dir que l’Ajuntament
s’estalviava uns jornals ja que
serien veïns del poble els qui
col·laborarien en la construcció
de l’edifici. El juny de 1914 es
va fer l’escriptura de compravenda del terreny amb el senyor Josep Sala Ambrós. Encara
que en les actes municipals es
diu que el terreny fou cedit gratuïtament, se li van pagar
312,5 pessetes segons consta en
el document de despeses. El
permís definitiu de la Diputació va arribar el 15 de juny de
1915, encara que les obres ja

Passatemps | Autodefinits

feia mesos que havien començat.
L’aleshores regidor Alfonso
Mas ens ha deixat un document impagable amb la
comptabilitat del cost total de
l’obra, 14.708 pessetes, document on hi ha la primera fotografia feta al nou Ajuntament i la relació de totes les
persones que hi van treballar i
el que van cobrar. Val la pena
consignar-los a guisa d’homenatge: Jaime Vidal, Antonio
Auferil, José Comas, José
Margenat (“ladrilleros”), Patricio Artigas, Salvador Ribalta, Juan Vila, Miguel Pages, Ginés Barnils (l’únic
paleta que es presentà al concurs), José Torner i José M.

CASA CONSISTORIAL

Busquet (“carpinteros”), José
Mora, José Serra, Jaime Xuclá, Manuel Gatell (“por la
escritura del terreno”), José
Sala
Ambrós,
Francisco
Camps, Francisco Llobet,
Juan Bellavista, Ramon Sobrevia, Pedro Mártir Parera,
Gaspart Argemí (“por trabajos menores de herrero”), Isidro Ballester, José Dalmau,
Juan Torras, Esteban Bosch,

Juan Piguillem, Jaime Ollé,
Pedro Busca, Juan Vilageliu,
José Valls, José Orri, José Relats, Juan Sanromá (“por el
refresco del día de la inauguración”) i Juan Via. L’edifici
fou inaugurat el 20 de febrer
de 1916 essent alcalde Josep
Sala Sanromà.
Albert Benzekry i Arimon
Historiador i autor de l’Abans

Nota: Passatemps extret d’una publicació editada per la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

FOTO ANTIGA
Nota: Espai per a fotografies antigues de Lliçà d’Amunt. Les fotografies s’han
de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat.
Cal indicar l’any, el concepte i la gent de la fotografia, a més del nom de la
persona que la facilita.
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SERVEIS
ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS REGIDORS
Regidors de l’equip de govern

Regidors de l’oposició

Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora
Joaquim Ferriol i Tarafa
ERC
erc@llicamunt.cat

Ignasi Simón Ortoll | Alcalde | PSC
Regidor de Governació i Promoció Econòmica
simonoi@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
divendres al matí

Josep Santiago Ariza | 1r tinent d’alcalde | PP
Regidor d'Infraestructures i Equipaments
santiagoaj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimecres,
de 10 a 14 hores

Pere Grau Parera | 2n tinent d’alcalde | CiU
Regidor d’Habitatge, Urbanisme
i Medi Ambient i Protecció civil
graupp@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimecres, de 18 a 20 hores,
i divendres, d’11 a 13.30 hores

Neus Rius Munné | 3r tinent d’alcalde | PSC
Regidora d'Atenció al Ciutadà,
Participació Ciutadana i Recursos Humans
riusmn@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres

María Marcos González | PSC
Regidora de Comunicació i Obres i Serveis
marcosgm@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous, de 16 a 20 hores

Juan Miguel Valderrama García | PSC
Regidor d'Esports
valderramagj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
divendres a la tarda

Àngel Montins Bruguera | CiU
Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació
montinsba@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous de 14 a 15 hores
i dimarts i dijous de 18 a 20 hores

Elisenda Montserrat Llobet | CiU
Regidora d'Educació i Gent Gran i Benestar i Família
montserratle@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dilluns, de 10 a 12 hores

Eduard Vadillo Sánchez | CiU
Regidor d'Empreses Municipals i Hisenda
vadillose@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimarts a partir de les 19 hores

José Antonio Ferreiro Valle | PP
Regidor de Salut Pública i Transport Públic i Mobilitat
ferreirovj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimarts, de 18 a 20 hores

Emi Soler i Gimeno
ERC
erc@llicamunt.cat
Josep Camps i Mas
ERC
erc@llicamunt.cat
Marga Vilageliu i Relats
ERC
erc@llicamunt.cat
Miquel Ballester i Draper
ERC
erc@llicamunt.cat
Toni Albaladejo i Jiménez
ERC
erc@llicamunt.cat
Francesc León Cuenca
ICV-EUiA
icv-euia@llicamunt.cat
Horari d’atenció al públic dels regidors d’ERC:
de dilluns a dijous, de 18 a 20 hores
Horari d’atenció al públic del regidor d’ICV-EUiA:
per concretar

COMUNICACIÓ

El nou Butlletí Municipal inclourà publicitat
A partir de gener de 2008, l’equip de govern té la intenció d’oferir a les empreses i comerços la possibilitat
d’anunciar-se al Butlletí Municipal.
L’actual equip de govern (PSC,
CiU i PP) ha editat aquest nou
butlletí municipal, en el qual
ha decidit incloure publicitat,
tenint en compte la demanda
existent.
La nova publicació, a color, té
una periodicitat mensual i un
tiratge de 6.000 exemplars,
que es distribueixen a totes les
llars del municipi (gent empadronada i no empadronada) i
als equipaments municipals.
A través del butlletí municipal,

l’Ajuntament vol oferir a empreses i comerços la possibilitat de donar-se a conèixer a
tots els lliçanencs.
Està previst que aquesta iniciativa està previst que s’iniciï al
gener de 2008.
Les tarifes són orientatives fins
a l’aprovació definitiva de l’ordenança corresponent.
Si es desitja contractar publicitat al butlletí municipal, s’ha
d’omplir un formulari que es
trobarà a l’Ajuntament i al web

municipal, i lliurar-lo a través
del
correu
electrònic
butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 52 25)
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà
d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament,
que es posarà en contacte amb
l’interessat per confirmar la reserva.

Els preus són sense IVA

>

MIDES I TARIFES PER ALS ANUNCIS
Preu
mensual

Preu
trimestral

Pàgina interior sencera:
39 x 29 cm

320,00 €

840,00 €

1.440,00 € 2.800,00 €

Contraportada sencera:
39 x 29 cm

400,00 € 1.050,00€

1.800,00 € 3.500,00 €

Mitja pàgina interior:
19,50 x 29 cm

160,00 €

420,00 €

720,00 € 1.400,00 €

Faldó interior:
9,75 x 29 cm

80,00 €

210,00 €

360,00 €

700,00 €

Faldó portada:
9,75 x 29 cm

100,00 €

262,60 €

450,00 €

875,00 €

40,00 €

105.00 €

180,00 €

350,00 €

Mòdul senzill interior:
9,75 x 14,50 cm

Preu
semestral

Preu anual
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CONSELLS DE LA POLICIA LOCAL

La Policia Local vol fer un seguiment de la correcta
utilització dels cinturons de seguretat
i els sistemes de retenció infantils
La Policia Local de Lliçà d’Amunt torna a posar en marxa la campanya informativa per promoure l'ús del cinturó de seguretat i en especial dels sistemes
de retenció infantil.
Es portarà a terme l’última quinzena de desembre amb la intenció de corregir algunes infraccions que es produeixen per part
dels conductors i usuaris del vehicle a l'hora de fer servir els cinturons de seguretat i les cadiretes,
pot ser per descuit, falta d'hàbit o
simplement per desconeixement
de la normativa.
Es tracta de fer un seguiment per
detectar les possibles infraccions
i corregir-les, informar als con-

ductors de quin és el sistema adequat en cada cas i el que diu la
normativa al respecte.
A més es farà una sessió educativa als alumnes de 1er de primària, que impartiran alumnes de
6è de primària de la mateixa escola, supervisats pels monitors
d’educació viària de la Policia
Local en concordança amb la
“campanya europea per a la promoció de l’ús dels sistemes de retenció infantil” divulgada per a la

Fundació Catalana de Seguretat
Viària i Mutual de conductors.
A títol informatiu la Policia Local ha elaborat un resum de la
normativa vigent per fer-la més
entenedora, que trobareu sota
aquestes línies, així com una sèrie
de recomanacions i un llistat
amb els diferents tipus de cadiretes en funció de l’edat i el pes del
nen i una nota informativa en
quan a l’etiqueta d’homologació
d’aquestes cadiretes.

Recomanacions de la policia
Els bebès de fins 10 kg i 1 any
d'edat haurien de viatjar sempre
en el sentit contrari a la marxa
del vehicle ja que el seu coll no
seria capaç d'aguantar un impacte frontal mitjanament important degut al pes desproporcionat del seu cap. La col·locació
de la cadireta en aquesta posició
al seient del davant està prohibida si no es desconnecta l'airbag. Es recomana comprovar el
que diu el fabricant del seient o
del vehicle al respecte.
El cinturó ofereix la millor protecció en cas d’accident. Està
provat. Evita ser projectat contra els objectes de l’interior del
vehicle, contra els passatgers del
davant i contra el parabrises,

fins i tot a velocitat reduïda, a la
ciutat per exemple.
Un passatger d’uns 50 kg de
pes, que viatja al seient del darrera d’un vehicle que circula a
50 km/h pot produir una força
de 3.000 kg sobre el seient del
davant.
Els airbags NO poden substituir
el cinturó. Només són eficaços
com a complement del cinturó i
a més poden ser perillosos.
Un nen no és un adult en miniatura i és més vulnerable en
cas d’accident. La seva morfologia específica requereix l’ús
d’un sistema de retenció
adient per a la seva edat, per al
seu pes i la seva alçada (una cadireta o elevador).

Deixar espai entre el cinturó i
el cos, per no ajustar-lo o fer ús
d’una pinça anul·la totalment
la seva eficàcia.
El millor lloc per al nen és la
part posterior.
El lloc més segur per instal·lar un
sol seient homologat és el seient
posterior central sempre que disposi de les suficients fixacions.
Dones embarassades. La
banda superior del cinturó es
col·locarà de la forma habitual, entre els dos pits i la inferior es posarà tan avall com sigui possible, evitant la pressió
directa sobre l'abdomen i els
pits. La separació entre el seu
cos i l'airbag hauria de ser superior a 25 cm.

Cadireta de seguretat: Es col·loca
al seient del davant o darrere en
posició contrària a la marxa.
Grup 1.- Per nens de 9
a 18 kg de pes.
Aproximadament entre els 9 mesos i els 4 anys.
Cadireta de seguretat: Es col·loca
al seient central del darrere en
posició normal.
Grup 2.- Per nens de 15
a 25 kg de pes.
Aproximadament entre els 3 i els 6 anys.

 L’ús del cinturó al seient del davant:
MAJORS DE 12 ANYS: Cinturó del vehicle.
MENORS DE 12 ANYS de més de 1’35: Cinturó del vehicle.
MENORS DE 12 ANYS de menys de 1’35: No es podrà ocupar a no ser que utilitzin un dispositiu homologat a tal efecte.
NENS EN GENERAL: No podran utilitzar un dispositiu de retenció orientat al darrera instal·lat al seient del passatger protegit amb un airbag frontal, a no ser que
hagi estat desactivat de forma manual o automàtica.

 L’ús del cinturó al seient del darrera:
PERSONES D’ALÇADA DE MENYS DE 1’35: Hauran d’utilitzar obligatòriament
un dispositiu de retenció homologat adaptat a la seva alçada i pes.
PERSONES DE 1’35 A 1’50 INCLOSOS: Podran utilitzar indistintament un dispositiu homologat o el cinturó de seguretat per adults.

 L’ús del cinturó altres:
VEHICLES QUE NO DISPOSIN DE CINTURONS: No podran viatjar nens menors
de tres anys. A més els majors de tres anys que no arribin a l’1’35 m hauran d’ocupar el seient del darrere.
El vehicles matriculats abans del 15 de juny de 1992 no estan obligats a tenir
instal·lat cinturó de seguretat però, si el tenen, l’han de fer servir. (Reial decret
1428/2003, Reglament General de Circulació).
DONES EMBARASSADES: Estan obligades.

 L’ús del cinturó vehicles de més de 9 places:
A partir del 20 d’octubre de 2007 no es podrà matricular cap autobús que no disposi de cinturons de seguretat (RD 445/2006).
VEHICLES DE MES DE 9 PLACES: Estan obligats a fer-ne ús el conductor i els passatgers de més de tres anys i que no superin el 1’35 metres, si el vehicle disposa
de cinturons o altres sistemes de retenció i són adequats a la seva alçada i pes.
VEHICLES DESTINATS AL TRANSPORT ESCOLAR Y DE MENORS: Estan obligats a fer-ne ús el conductor i els passatgers de més de tres anys i que no superin el 1’35 metres, si el vehicle disposa de cinturons o altres sistemes de retenció
i són adequats a la seva alçada i pes.
Els seients enfrontats al passadís només podran ser ocupats per menors de 16
anys quan disposin de cinturons de seguretat, els quals s’utilitzaran segons la
present normativa.
Els menors de tres anys no es contemplen a la llei.

 Queden exclosos de l’ús del cinturó:
Els conductors al fer la maniobra de marxa enrere o d’estacionament.
Les persones en possessió d’un certificat d’exempció per raons mèdiques greus
o discapacitades. Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels
agents de l’autoritat responsables del trànsit.

 Queden exclosos de l’ús del cinturó si circulen dins
de la població:
Els conductors de taxis en servei. Tanmateix podran transportar persones de
menys de 1’35 m d’alçada sense fer servir dispositius adaptats a l’alçada i pes
sempre i quan ocupin els seients del darrera.
Els distribuïdors de mercaderies, quan realitzin successives operacions de càrrega i descàrrega en llocs situats a curta distància uns dels altres.
Els conductors i passatgers dels vehicles en serveis d’urgència.
Les persones que acompanyen a un alumne o aprenent durant l’aprenentatge de
la conducció o proves d’aptitud i estiguin a càrrec dels elements de conducció
addicionals del vehicle.

 Responsables de la infracció:

Tipus de cadiretes
Grup 0.- Des de el seu
naixement fins els 10
kg de pes. Aproximadament fins els 9 mesos d’edat.
Cabàs de nadó: Es col·loca al
seient del darrere en posició
transversal.
Cadireta-cistell: Es col·loca al
seient del davant o darrere en
posició contrària a la marxa.
Grup 0+.- Des del seu
naixement fins el 13 kg
de pes. Aproximadament fins els 18 mesos d’edat.

Resum de la normativa

Coixí elevador amb respatller:
Es col·loca al seient del darrere en posició normal.
Cadireta ajustada amb el cinturó:
Es fa servir el mateix cinturó del
vehicle.
Grup 3.- Per nens de 22
a 36 kg de pes.
Aproximadament entre els 6 i els 12 anys.
Coixí elevador
amb regulació d’alçada:
Es fa servir el mateix cinturó del
vehicle.

Serà responsable de la infracció l’usuari del vehicle que no faci ús dels sistemes
de retenció.
Quan la persona responsable sigui menor de 18 anys respondran d’ella els seus
pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre.

Homologació
Indica el pes del nen al
que s’adapta el
dispositiu. En aquest cas
correspondria a una
cadira del Grup 1, 2 i 3.

universal
9-36 Kg

E4
És el número
d’identificació de
l’homologació.

012439

Categoria del dispositiu
(Universal, Semiuniversal
o Específic). En aquest
cas indica que es vàlid
per a tots els vehicles.

La E maiúscula es el distintiu
de homologació i el número
de subíndex; es refereix al
país que l’ha concedit. En
aquest cas el 4 correspon
als Països Baixos. A
Espanya li correspon el 9.
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AGENDA
> dissabte 1 de desembre
ACTIVITAT
Balls de saló
Amb música en directe amb
l’orquestra Fet a Mida.
Hora: 22.30 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: socis, 8 euros; no socis,
10 euros
Organitza: Ateneu L’Aliança
> diumenge 2 de desembre
ACTIVITAT
Volta per les rodalies de la
Roca del Vallès
De 45 quilòmetres i 500 metres de desnivell, amb una dificultat mitjana-alta.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: bar de l’ateneu L’Aliança
Inscripcions: cal comunicar la
participació a la Junta per preveure l’assistència, el dimecres
abans. Els menors d’edat, cal
que omplin un full d’inscripció i el tornin signat pels pares
o tutors a la secretaria del club.
Més informació: Pavelló Mu-

nicipal d’Esports, els dimecres,
de 22 a 24 h,
tel. 93 860 70 25; 686 10 59 34;
www.bttconcos.com
Organitza: BTT Lliçà d’Amunt Concos
> divendres 14 de desembre
ACTIVITAT
Racó del conte
Explicacontes de gènere a càrrec de Magdalena Casals i
Ainhoa Azócar. Dins de la programació del Pla d’Igualtat.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal
IES Lliçà
Organitza: Ajuntament
> divendres 14 de desembre
FESTA
Nit de l’esport
Amb sopar popular, lliurament de premis, actuacions i
sorpreses.
Hora: 21 h
Venda de tiquets pel sopar: bar
del Pavelló Municipal d’Esports fins a l’11 de desembre

Recepta de cuina

Preu del sopar: 9 euros
Organitza: Ajuntament
> dissabte 15 de desembre
EXCURSIÓ
Pre-Nadal a Platja d’Aro
Parada a la Gleva per esmorzar.
Passeig per la zona comercial i
marítima de Platja d’Aro, on
també es dinarà. Tothom tindrà un obsequi.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Preu: 46 euros
Organitza: Associació Casal
de la Gent Gran
> diumenge 16 de desembre
SORTIDA
Repintat i manteniment dels
senders de Lliçà
Una manera distretat i activa
de col·laborar en el manteniment dels senders del nostre
entorn: PRC32, PRC34 i
GR97. L'activitat durarà tot

Eugenia Fiérrez

Rape al romesco
Ingredientes:
• 8 rodajas de rape
• 4 gambas grandes
• 4 cigalas
• 2 cebollas
• 4 tomates rojos

• 3 dientes de ajo
• harina
• vino blanco
• aceite de oliva
• sal

Ingredientes
para la picada:
• 2 ñoras
• 50 g de almendras
tostadas
• 2 dientes de ajo
• 1 rebanada de pan

• perejil
• sal
• guindilla

Elaboración:
1. Remojar las ñoras, sin pepitas, en agua tibia durante
2 horas.
2. Poner aceite en una sartén
y cuando este caliente freír
la rebanada de pan para la
picada. Retirarla cuando
este dorada.
3. Salpimentar el pescado, enharinarlo y freírlo en el
mismo aceite. Cuando esté
dorado lo retiramos y colocamos todo el pescado en
una cazuela de barro. Debe
quedar holgado.

4. En el mismo aceite, rehogar la cebolla previamente
pelada y picada en trozos
pequeños. Cuando tome
color, añadir los dientes de
ajo, pelados y picados y los
tomates rallados. Dejar rehogar lentamente. Cuando
el sofrito este bien concentrado, agregar el vino y dejar evaporar. Después, añadimos un poco de caldo de
pescado o agua y dejar cocer a fuego lento durante 5
minutos.

5. Picada: en el mortero,
machacamos las almendras, los dientes de ajo
fritos y también pelados,
el pan frito, la guindilla,
un poco de perejil, sal y la
pulpa de las ñoras. Añadiremos un poco de salsa
para diluir la pasta y verterla en la cazuela. Lo dejamos cocer durante 15
minutos a fuego lento y
tapado.
6. Lo dejamos reposar y ya estará listo para servir.

Nota: Espai per a receptes de cuina. Les receptes de cuina s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. La recepta de cuina ha de constar de dos
apartats: ingredients i elaboració. A més, s’ha d’acompanyar d’una fotografia i del nom de la persona que la facilita.

el matí i després s'anirà a fer
un brou a la Fira de l'escudella.
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de l'Església
Inscripcions: 93 841 67 99 o
auferil@yahoo.es
Organitza: UEC Vall del Tenes
> diumenge 16 de desembre
ESPECTACLE INFANTIL
Les meravelles de l’Orient
Espectacle infantil de titelles.
A càrrec de la companyia Pa
Sucat. Argument: Un joglar
musulmà, expert rondallaire, i
un soldat vingut de les Croades, noble cavaller que ha anat
a menys i que està obligat a fer
el que calgui per sobreviure,
han portat de les terres d’Orient l’art de fer titelles; els
acompanya un pastor introvertit i feréstec que ha perdut el
seu ramat i toca la cornamusa
per poder menjar. Aquests tres
personatges formen una pintoresca companyia que recorre
viles i pobles explicant històries mitjançant un castellet
ambulant, la música en viu i el
dinamisme característic del titella tradicional.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preus: adults, 5 euros; nens (de 2
a 12 anys), 3 euros; socis, 3 euros

Més informació:
www.ateneu-lalianca.org
Organitza: Ateneu L’Aliança
> diumenge 16 de desembre
ACTIVITAT
Sopar de socis
Organitza: AV Can Farell
> fins al 21 de desembre
ESPAIGARUM
“Sense títol”
Pintura. A càrrec de l’artista
Núria Ramon.
> del 22 de desembre al 6 de
gener
“¿Y si toca aquí?”
Escultura. A càrrec de l’artista
Suiram Zemog.
Espaigarum és un espai de 40
metres quadrats on s’exposen
propostes artístiques contemporànies. No té porta ni mostrador
ni il·luminació artificial; només
té un aparador de 200 x 260 centímetres a través del qual el vianant ocasional o espectador expert poden veure, cada mes, les
obres més interessants d’artistes
que no estan dins dels cercles habituals.
Lloc: Carrer d’Anselm Clavé, 96
Més informació:
629 06 42 81;
espaigarum@gmail.com;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

PROGRAMACIÓ DEL CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
NOUS CURSOS TRIMESTRALS
Taller de reflexologia podal i manual
Data: dilluns, de gener a març
Horari: de 18 a 19 h, Preu: 15 euros/mes
Organitza: Ajuntament
Taller de percussió per a joves (jmbé) Nivell bàsic.
Data: divendres, de gener a març
Horari: de 20 a 21.30 h, Preu: 20 euros/mes
Organitza: Ajuntament

PROGRAMACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
> dilluns, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre
TALLER
“On són les dones?”
Taller de participació social a càrrec d’Elena La Torre de l’entitat FEM.
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: Ajuntament
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Programació de Nadal
DILLUNS 10 DE DESEMBRE
A les botigues del municipi,

petits de l’Escola de Música
La Vall del Tenes.

III CONCURS D’APARADORS
Fins el dia 7 de gener, alguns
comerços del municipi embelliran els seus aparadors amb
un naixement i motius nadalencs.

16.00 Al bar de l’Aliança,
IV CAMPIONAT DE BOTIFARRA
DE NADAL
Organitza: Col·lectiu Amunt
la Botifarra!

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
17.00 A la Biblioteca IES Lliçà,
RACÓ DEL CONTE

16.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
LA MARATÓ AMB LES MALALTIES CARDIOVASCULARS
Vine i col·labora amb La Marató comprant una tira de números i entra en el sorteig
d’una panera de Nadal.

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
10.00 A la Plaça de Catalunya,
VIII FIRA DE NADAL
Fira comercial, artesanal i
d’entitats del municipi, on
podreu trobar infinitat de
productes, al voltant d’un
gran arbre de Nadal. L’horari
de funcionament de la fira
serà fins a les 2 del migdia i de
4 a 8 de la tarda.
10.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
MOSTRA I VENDA DE DOLÇOS
NADALENCS
Mostra artesanal de dolços nadalencs d’arreu de Catalunya i
altres territoris.
10.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
TALLER DE VIDRE
Espai destinat a l’art i ofici de
treballar el vidre. Aprèn a tallar-lo, a manipular-lo, a decorar-lo i a transformar-lo en una
bonica peça que podràs endurte a casa. Aquesta activitat estarà oberta fins a les 2 i de 4 a 8
de la tarda. Peces limitades.
12.00 A l’Ateneu l’Aliança,
CONCERT DE NADAL
A càrrec dels alumnes de sensorial, iniciació i orquestres de

16.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
TALLER DE VIDRE
Espai destinat a l’art i ofici de
treballar el vidre. Aprèn a tallar-lo, a manipular-lo, a decorar-lo i a transformar-lo en
una bonica peça que podràs
endur-te a casa. Aquesta activitat estarà oberta fins a les 8
de la tarda. Peces limitades.
18.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
ARBRE DELS DESITJOS
Aquest taller estarà obert fins
a les 20.00h.
18.00 A la Plaça Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
TALLER “COM FER-TE UNA
JOGUINA”
Organitza: Porcs i Bruts
18.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA:
GRAN CAGA TIÓ
Vine amb els més petits a fer
cagar un Tió gegant.
Organitza: Comissió de Festes
19.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA: XOCOLATADA POPULAR
20.00 A la Plaça de Catalunya,

ACOSTA’T A LA FIRA: SORTEIG
DE LA PANERA DE LA FIRA
Els números es poden adquirir a la parada de La Marató de
TV3. Recordeu que els diners
d’enguany aniran a donar suport a l’estudi i millora de les
malalties cardiovasculars.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
09.00 A la Plaça Catalunya,
VIII FIRA DE NADAL
Fira comercial, artesanal i
d’entitats del municipi, on
podreu trobar infinitat de
productes, al voltant d’un
gran arbre de Nadal. L’horari
de funcionament de la fira
serà fins a les 2 del migdia i de
4 a 8 de la tarda.
09.00 A la Plaça Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA: RACÓ
DELS ANIMALS
Acosteu-vos amb els més petits de la casa a descobrir el
nostres animals del pessebre.
09.00 A la Plaça Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA: MOSTRA I VENDA DE DOLÇOS NADALENCS
Mostra artesanal de dolços nadalencs d’arreu de Catalunya i
altres territoris.
12.00 A l’Ateneu l’Aliança,
ESPECTACLE INFANTIL: LES
MERAVELLES DE L’ORIENT
Espectacle de titelles a càrrec
de la companyia Pa Sucat.
Organitza: Ateneu l’Aliança
13.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA: CANTADA DE NADALES
A càrrec de la Coral l’Aliança.
13.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA: ESCUDELLA POPULAR
Tast del típic brou de Nadal.

L’Ajuntament busca patges per acompanyar els Reis Mags d’Orient durant el seu recorregut pel poble el proper 5 de gener. Requisit: ser major de 16 anys. Interessats: telefonar a la regidoria de Cultura (93 841 52 25) o enviar un correu electrònic (cultura@llicamunt.cat), indicant el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon i la data de naixement.

14.00 A la Plaça de Catalunya,
ACOSTA’T A LA FIRA: SORTEIG DE LA II PANERA DE LA
FIRA
Els números es poden adquirir a la parada de La Marató de
TV3.

DILLUNS 17, DIMARTS 18, DIJOUS 20 I DIVENDRES 21 DE
DESEMBRE
17.00 A la Biblioteca IES Lliçà,
LA PETITECA: TALLER DE NADALES
Vine a pintar la teva nadala i
emporta-te-la a casa.

DIMARTS 25 DE DESEMBRE
18.30 A l’Ateneu l’Aliança,
QUINTO DE NADAL
Organitza: Grup d’Esplai

DIJOUS 27, DIVENDRES 28,
DISSABTE 29 I DIUMENGE 30
DE DESEMBRE
16.00 Al Pavelló d’Esports,
PARC INFANTIL I JUVENIL DE
NADAL
Comptarem amb inflables de
darrera generació, 10 tallers, activitats d’aventura com tirolines
i ponts de mico, circuit de karts,
paintbool i un junpin. L’accés a
l’espai serà gratuït però per utilitzar els serveis s’haurà d’abonar un preu simbòlic de 5€
mitjançant la compra d’una entrada que es podrà adquirir al
mateix recinte. S’habilitarà un
espai de guarderia. El parc funcionarà fins a les 8 de la tarda.

tra Plateria, un grup perfecte
per amenitzar una festa de
Cap d’Any. Les entrades, que
inclouen 2 consumicions de
cava i un cotilló) es podran
adquirir anticipades a l’Ajuntament i a Els Galliners a un
preu de 20 € o bé a la taquilla
la mateixa nit per 25 €.

DIMARTS 1 DE GENER
19.00 A l’Ateneu l’Aliança,
CONCERT DE CAP D’ANY:
TRES DONES, TRES VEUS
Tres veus, tres dones, tres personalitats diferents davant
fragments exquisits d’òpera,
de teatre musical frepant i de
genuïna cançó espanyola. Un
concert diferent a càrrec de les
sopranos Elena Mejías i Francesca Masclans, i la mezzo-soprano Assumpta Cumí. La direcció escènica a càrrec de
David Cuspinera. Places limitades. Els interessats en assistir
al concert podran recollir les
seves entrades gratuïtes a
l’OAC de l’Ajuntament, a
partir del 10 i fins el dia 28 de
desembre.

DIMECRES 2 DE GENER
18.00 Al Pavelló d’Esports,
CINEMA INFANTIL: SHREK
TERCER

DIJOUS 3 DE GENER
18.00 Al Pavelló d’Esports,
CINEMA INFANTIL: DESCOBRINT ALS ROBINSONS

DILLUNS 31 DE DESEMBRE

DIVENDRES 4 DE GENER

00.30 Al Pavelló d’Esports,
FESTA DE CAP D’ANY
A càrrec de la mítica Orques-

18.00 Al Pavelló d’Esports,
CINEMA INFANTIL: RATATOUILLE

Nota: 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 de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat.
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Telèfons útils Horaris del Bus Urbà
Policia Local
Tel. 93 860 70 80
Protecció Civil
Tel. 93 841 65 41
Pavelló d’Esports
Tel. 93 860 70 25
Casal d’Avis
Tel. 93 841 61 55
Espai Jove El Galliner
Tel. 93 860 70 01
Biblioteca IES Lliçà
Tel. 666 56 49 61
Servei d’Informació sobre Drogues
Tel. 649 63 01 34
Registre Civil
Tel. 93 860 72 14
Jutjat de Pau
Tel. 93 860 72 16
Organisme de Gestió Tributària
Tel. 93 841 53 53
Escola Bressol Municipal L’Espurna
Tel. 93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
Tel. 93 864 59 54
CEIP Sant Baldiri
Tel. 93 841 46 52
CEIP Països Catalans
Tel. 93 841 56 05
CEIP Miquel Martí i Pol
Tel. 93 860 75 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
Tel. 93 841 66 22
IES Lliçà
Tel. 93 841 66 25
Escola de Música La Vall
del Tenes
Tel. 93 841 48 86
Esplai
Tel. 93 841 56 95
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
Tel. 93 841 58 12
Centre Cívic Ca l'Artigues
Tel. 93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
Tel. 93 864 60 10
Local Social Can Farell
Tel. 93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
Tel. 93 841 76 29
Local Social Can Costa
Tel. 93 841 55 63
Local Social Ca l'Artigues
Tel. 93 860 70 64
Local Social Can Xicota
Tel. 93 841 44 29
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
Tel. 93 841 52 50
Farmàcia Valeta
Tel. 93 841 61 05
Farmàcia Mas
Tel. 93 841 47 78

Farmàcies

LA1 EL PLA - PALAUDÀRIES
LLIÇÀ CENTRE
CA L'ESTEPER
CAN SALGOT
CAN LLEDÓ
MAS BO
CAN LLEDÓ
CAN ROURE
PALAUDÀRIES
CAN ROVIRA VELL
CAN ROVIRA NOU
PALAUDÀRIES

7:00
7:06
7:13
7:19
7:20
7:22
7:23
7:25

8:00
8:06
8:13
8:19
8:20
8:22
8:23
8:25

7:28
7:33

8:28
8:33

9:33 10:33

11:28
13:58 14:58
11:33 13:03 14:03 15:03

16:03 17:03

8:34
8:35
8:37
8:38
8:40
8:41
8:47
8:57

9:34
9:35
9:37
9:38
9:40
9:41
9:47
9:57

11:34
11:35
11:37
11:38
11:40
11:41
11:47
11:57

16:04
16:05
16:07
16:08
16:10
16:11
16:17
16:27

6:28
6:33

9:00
9:06
9:13
9:19
9:20
9:22
9:23
9:25
9:28

10:00
10:06
10:13
10:19
10:20
10:22
10:23
10:25
10:28

11:00
11:06
11:13
11:19
11:20
11:22
11:23
11:25

12:30
12:36
12:43
12:49
12:50
12:52
12:53
12:55
12:58

13:30
13:36
13:43
13:49
13:50
13:52
13:53
13:55

14:30
14:36
14:43
14:49
14:50
14:52
14:53
14:55

15:30
15:36
15:43
15:49
15:50
15:52
15:53
15:55
15:58

16:30
16:36
16:43
16:49
16:50
16:52
16:53
16:55
16:58

17:30
17:36
17:43
17:49
17:50
17:52
17:53
17:55

18:30
18:36
18:43
18:49
18:50
18:52
18:53
18:55

19:30
19:36
19:43
19:49
19:50
19:52
19:53
19:55
19:58

20:30
20:36
20:43
20:49
20:50
20:52
20:53
20:55
20:58

21:30
21:36
21:43
21:49
21:50
21:52
21:53
21:55

17:58 18:58
18:03 19:03

20:03

21:58
21:03 22:03

18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:11
18:17
18:27

20:04
20:05
20:07
20:08
20:10
20:11
20:17
20:27

21:04
21:05
21:07
21:08
21:10
21:11
21:17
21:27

6:34
6:35
6:37
6:38
6:40
6:41
6:47
6:57

7:34
7:35
7:37
7:38
7:40
7:41
7:47
7:57

10:34
10:35
10:37
10:38
10:40
10:41
10:47
10:57

13:04
13:05
13:07
13:08
13:10
13:11
13:17
13:27

14:04
14:05
14:07
14:08
14:10
14:11
14:17
14:27

15:04
15:05
15:07
15:08
15:10
15:11
15:17
15:27

17:04
17:05
17:07
17:08
17:10
17:11
17:17
17:27

19:04
19:05
19:07
19:08
19:10
19:11
19:17
19:27

7:00
7:07
7:08
7:10
7:16
7:23
7:24

6:27
6:33
6:35
6:43
6:47
6:49
6:56

8:00
8:07
8:08
8:10
8:16
8:23
8:24

9:00
9:07
9:08
9:10
9:16
9:23
9:24

10:00
10:07
10:08
10:10
10:16
10:23
10:24

11:00
11:07
11:08
11:10
11:16
11:23
11:24

12:30
12:37
12:38
12:40
12:46
12:53
12:54

13:30
13:37
13:38
13:40
13:46
13:53
13:54

14:30
14:37
14:38
14:40
14:46
14:53
14:54

15:30
15:37
15:38
15:40
15:46
15:53
15:54

16:30
16:37
16:38
16:40
16:46
16:53
16:54

17:30
17:37
17:38
17:40
17:46
17:53
17:54

18:30
18:37
18:38
18:40
18:46
18:53
18:54

19:30
19:37
19:38
19:40
19:46
19:53
19:54

20:30
20:37
20:38
20:40
20:46
20:53
20:54

21:30
21:37
21:38
21:40
21:46
21:53
21:54

7:27
7:33
7:35
7:43
7:47
7:49
7:56

8:27
8:33
8:35
8:43
8:47
8:49
8:56

9:27
9:33
9:35
9:43
9:47
9:49
9:56

10:27
10:33
10:35
10:43
10:47
10:49
10:56

11:27
11:33
11:35
11:43
11:47
11:49
11:56

12:57
13:03
13:05
13:13
13:17
13:19
13:26

13:57
14:03
14:05
14:13
14:17
14:19
14:26

14:57
15:03
15:05
15:13
15:17
15:19
15:26

15:57
16:03
16:05
16:13
16:17
16:19
16:26

16:57
17:03
17:05
17:13
17:17
17:19
17:26

17:57
18:03
18:05
18:13
18:17
18:19
18:26

18:57
19:03
19:05
19:13
19:17
19:19
19:26

19:57
20:03
20:05
20:13
20:17
20:19
20:26

20:57
21:03
21:05
21:13
21:17
21:19
21:26

Deixalleria
Tel. 93 841 58 71
Correus i Telègrafs
Tel. 93 841 90 87
Recollida de trastam a domicili
Tel. 93 841 91 69
Oficina d’Informació al Consumidor
Horaris d’atenció de l’oficina mòbil: últim dijous de cada mes davant de l’Ajuntament.

LLIÇÀ D’AMUNT
FARMÀCIA VALETA
J. Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 481 47 78

LLIÇÀ DE VALL
LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS
LLIÇÀ CENTRE
CAN XICOTA
RAVAL XICOTA
TERRA ALTA
ESTACIÓ DEL NORD
PARC DE PONENT
TEATRE AUDITÒRI
POLICLÍNICA
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
BISBE GRIVÉ
ONCE
ESTACIÓ DE FRANÇA

7:00
7:06
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:17
7:19
7:21
7:23
7:24

8:00
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15
8:16
8:17
8:19
8:21
8:23
8:24

9:00
9:06
9:09
9:11
9:13
9:15
9:16
9:17
9:19
9:21
9:23
9:24

10:00
10:06
10:09
10:11
10:13
10:15
10:16
10:17
10:19
10:21
10:23
10:24

11:00
11:06
11:09
11:11
11:13
11:15
11:16
11:17
11:19
11:21
11:23
11:24

12:30
12:36
12:39
12:41
12:43
12:45
12:46
12:47
12:49
12:51
12:53
12:54

13:30
13:36
13:39
13:41
13:43
13:45
13:46
13:47
13:49
13:51
13:53
13:54

14:30
14:36
14:39
14:41
14:43
14:45
14:46
14:47
14:49
14:51
14:53
14:54

15:30
15:36
15:39
15:41
15:43
15:45
15:46
15:47
15:49
15:51
15:53
15:54

16:30
16:36
16:39
16:41
16:43
16:45
16:46
16:47
16:49
16:51
16:53
16:54

17:30
17:36
17:39
17:41
17:43
17:45
17:46
17:47
17:49
17:51
17:53
17:54

18:30
18:36
18:39
18:41
18:43
18:45
18:46
18:47
18:49
18:51
18:53
18:54

19:30
19:36
19:39
19:41
19:43
19:45
19:46
19:47
19:49
19:51
19:53
19:54

20:30
20:36
20:39
20:41
20:43
20:45
20:46
20:47
20:49
20:51
20:53
20:54

9:30
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:36
9:38
9:40
9:44
9:47
9:50

10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:38
10:40
10:44
10:47
10:50

11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:38
11:40
11:44
11:47
11:50

13:00
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:08
13:10
13:14
13:17
13:20

14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:08
14:10
14:14
14:17
14:20

15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:08
15:10
15:14
15:17
15:20

16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:08
16:10
16:14
16:17
16:20

17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:08
17:10
17:14
17:17
17:20

18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:08
18:10
18:14
18:17
18:20

19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:08
19:10
19:14
19:17
19:20

20:00
20:01
20:02
20:03
20:04
20:05
20:06
20:08
20:10
20:14
20:17
20:20

21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:08
21:10
21:14
21:17
21:20

LA3 GRANOLLERS - LLIÇÀ EL PLA
ESTACIÓ DE FRANÇA
COLOM
SANT MIQUEL
PISCINES
PRIMER DE MAIG
LES HORTES
INSTITUTS
ESTACIÓ DEL NORD
CAN GILI
CAN XICOTA
RAVAL XICOTA
LLIÇÀ CENTRE

7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:38
7:40
7:44
7:47
7:50

8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:38
8:40
8:44
8:47
8:50

*** LES EXPEDICIONS ASSENYALADES AMB ASTERISCS NO TENEN SERVEI A L'AGOST
EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS © TLA 10/05/2007

Farmàcia Trullols
Tel. 93 843 51 65
Parròquia
Tel. 93 841 50 54

DESEMBRE

ADRECES DE LES FARMÀCIES

LA2 LA SERRA - EL PLA
PINEDA VALLÈS
CAN COSTA
CA L'ARTIGUES
CAN FARELL
PINEDA FEU
EL PLA
LLIÇÀ CENTRE

Per urgències fora d’horaris cal
trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes al matí de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius de 9 a 13.30 h

LA2 EL PLA - LA SERRA
LLIÇÀ CENTRE
EL PLA
PINEDA FEU
CAN FARELL
CA L'ARTIGUES
CAN COSTA
PINEDA VALLÈS

Dissabtes tarda: de 4.30 a 8 h
Diumenges i festius: matins de 10 a 1 h

Farmàcia Esplugas: dies 1, 2,6, 26, 29 i 30
Farmàcia Trullols: 8 i 9
Farmàcia Portabella: 15 i 16
Farmàcia Valeta: dies 22, 23 i 25

LA1 PALAUDÀRIES - EL PLA
PALAUDÀRIES
CAN ROURE
CAN LLEDÓ
MAS BO
CAN LLEDÓ
CAN SALGOT
CA L'ESTEPER
LLIÇÀ CENTRE

HORARIS DE GUÀRDIES

Web municipal

Nota

www.llicamunt.cat

Aquest Butlletí Municipal s’edita mensualment i
es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les
llars del municipi. Si no el rebeu correctament,
comuniqueu-nos el vostre nom, adreça i telèfon
a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat per tal de solucionar el problema.

A través del web municipal podeu ampliar les
informacions i aprofundir en el contingut de
les notícies. També s’hi pot consultar
l’hemeroteca del Butlletí.

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits
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AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Calvé, 73
Telèfon 93 841 52 25
Fax
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Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
web: www.llicamunt.cat
Horari:
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divendres de 8 a 14 h.
Juliol i agost:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.
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