S U M A R I
Aquest mes de maig comença
l’Ona Jove 2008
PÀG. 4

Lliçà d’Amunt inaugura la segona
deixalleria del municipi PÀG. 5

Tramitació de les beques
escolars de l’Ajuntament PÀG. 7

Torna la Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa PÀG. 8

Número 8
Maig de 2008
Periodicitat mensual
Publicació gratuïta

Butlletí de Lliçà d’Amunt

El Diputat d’Esports visita Lliçà d’Amunt
El Diputat d’Esports, Josep
Monràs, va visitar Lliçà
d’Amunt, el 2 d’abril passat.
PÀG. 3
L’Alcalde, Ignasi Simón, juntament amb
altres regidors de l’equip de govern, va rebre el diputat al Camp de Futbol Municipal. Després, van passar pels terrenys
del nou emplaçament de la Piscina Coberta i van visitar el Patinòdrom i el Pavelló d’Esports, on Josep Monràs va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament i va
finalitzar la visita.
El diputat d’Esports, Josep Monràs, i
l’Alcalde, Ignasi Simón, van conversar
sobre les instal·lacions esportives de Lliçà
d’Amunt, que el diputat va valorar molt
positivament, i sobre les millores a fer-hi,
a les quals el diputat va comprometre’s a
ajudar-hi per part de la Diputació.

Nº 227 STA. EULÀLIA DE RONÇANA

Nº 083 BIGUES I RIELLS

Nº 499 LLIÇÀ D’AMUNT

Torre en planta de 3 hab., salón comedor con chimenea, cocina y 1 baño.
Terreno llano de 450 m2 aprox.

OBRA NUEVA.Amplio salón comedor con
salida a terreno llano, cocina con lavadero, 4 hab. (1 suite), 2 baños, 1 aseo de
cortesía y garaje 2 coches. Aluminio climalit, gres, parquet y calefacción.

Bona oportunitat al barri CAN SALGOT:
2 solars junts de 400 m2 c/u, totalment
plans amb zona verda al darrera.

285.500 € / (47.5 MM)

675.650 € / (62.5 MM)

325.000 € / (54 MM)
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OPINIÓ
Editorial
De vegades les petites coses, els petits gestos, són
els que marquen les diferències. Des de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament s’ha volgut donar una
embranzida a l’Esport del nostre poble, actuant
des de diferents vessants.
Hem pintat i arranjat els vestuaris i annexes del
camp de futbol i de la bombonera, s’han comprat noves porteries, s’han fet unes noves
instal·lacions a Can Farell perquè els joves puguin fer bicicleta, BTT. I ara li estem rentant la
cara a les instal·lacions del pavelló per tal que
puguin funcionar a ple rendiment tal com es
mereixen els abonats i els usuaris.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Aquest són algun dels exemples de la nova dinàmica que ha iniciat l’Ajuntament vers l’esport,
però hi ha molt més: en projecte la construcció
de la nova piscina coberta, instal·lar, als parcs
públics, aparells de manteniment i gimnàstica
per a gent gran, posar seients al camp de futbol,
fer noves pistes de botxes i, per què no, si aconseguim el finançament necessari, cobrirem alguna de les pistes poliesportives municipals.

Enquesta ciutadana

Per altra banda, promovem noves disciplines esportives. El diumenge 10 de febrer més de 250
persones van assistir a l’acte inaugural de les noves instal·lacions al costat de Santa Justa, d’aeromodelisme del club de radiocontrol de La Vall
del Tenes.
I les disciplines existents també les volem promocionar com es mereixen. Dos clars exemples
són: el dia 12 d’abril es va fer l’Open de Catalunya de Billar modalitat 47/2 i el dia 25 de
maig es celebrarà el Campionat de Catalunya de
BBT a Palaudàries (categories fins infantil).
L’Esport ha de ser una festa que ha de culminar
amb la “Nit de l’Esport” on l’any passat van assistir més de 550 persones.
S’està fent un gran esforç d’inversió, s’està treballant, s’està fent feina de coordinació amb les diferents federacions catalanes esportives i tot amb
un únic objectiu: cobrir les necessitats esportives
que ens demanen els lliçanencs, amb qualitat de
servei, per poder, així, posar l’esport de Lliçà
d’Amunt al lloc que es mereix.

Coneix els equipaments esportius que hi ha a Lliçà d’Amunt?

No conec els equipaments esportius que hi ha a Lliçà d’Amunt ni participo en cap activitat esportiva de les que es fan
al poble. Bé, només conec el
Patinòdrom. I penso que faria
falta una piscina coberta i algun lloc on es pogués practicar
algun esport de manteniment
com peses o màquines de fer
exercici. En aquests llocs estaria interessat a apuntar-me i fer
alguna activitat.

Los conozco pero no voy, porque a mi lo que más me gusta
es caminar. Voy a caminar por
la mañana una hora y media, y
los caminos no estan del todo
limpios, porque las hierbas van
creciendo y no pasa nadie a
cortarlo y los caminos cada vez
son mas estrechos.

Yo hecho en falta una piscina
cubierta, que seguro que utilizaría. Conozco el Patinòdrom
i el Campo de fútbol, pero no
utilizo ninguna instalación,
porque cada día voy a trabajar
a Barcelona y el deporte que
hago es parapente y aquí no se
puede hacer.

Més o menys si. Si considerem
com a equipament esportiu
“La pineda de Can Farell”, que
fem servir l’escola de BTT, d’aquest en faig ús. I del Patinòdrom. Però, crec que faria falta
algun equipament esportiu
més, com una “ciutat” ciclista,
piscina coberta, pistes d’atletisme...

Conec els equipaments esportius del municipi com el camp
de futbol, el pavelló... Actualment no practico cap esport.
Però, la temporada d’estiu,vaig
a la piscina municipal. Jo crec
que aquest poble està ben
equipat a nivell esportiu.

Daniel Rodríguez
Can Salgot

Ana María Mancebo
Mas Bo

Willy Engbers
Ca l’Artigues

Raúl Vázquez
Ca l’Artigues

Silvia Tavera
Can Farell

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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El Diputat d’Esports visita Lliçà d’Amunt
El Diputat d’Esports, Josep Monràs, va visitar Lliçà d’Amunt, el 2
d’abril passat, acompanyat del coordinador
de l’Àrea d’Esports de la Diputació,Antoni Tobeña.
Durant tot el dia, el Diputat d’Esports
va fer una visita a instal·lacions esportives de diferents municipis. Provinent de
l’Ametlla del Vallès, el punt final d’aquesta visita va ser Lliçà d’Amunt.
L’Alcalde, Ignasi Simón, juntament
amb altres regidors de l’equip de govern, va rebre el diputat al Camp de
Futbol Municipal. Després, van passar
pels terrenys del nou emplaçament de la
Piscina Coberta i van visitar el Patinòdrom i el Pavelló d’Esports, on Josep
Monràs va signar el llibre d’honor de
l’Ajuntament i va finalitzar la visita.
Al Camp de Futbol Municipal va saludar el president i el vicepresident del
Club Esportiu Lliçà d’Amunt; al Patinòdrom va coincidir amb el president
de l’Associació de Veïns de Ca l’Esteper,

i al Pavelló d’Esports va saludar el president del Futbol Sala Vall del Tenes i al
responsable de l’Àrea Esportiva del
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt.
El diputat d’Esports, Josep Monràs, i
l’Alcalde, Ignasi Simón, van conversar
sobre les instal·lacions esportives de Lliçà
d’Amunt, que el diputat va valorar molt
positivament, i sobre les millores a fer-hi,
a les quals el diputat va comprometre’s a
ajudar-hi per part de la Diputació.
Concretament, l’Alcalde va plantejar al
Diputat les següents prioritats d’inversió per al Camp de Futbol Municipal: la
construcció de dues pistes de futbol 7
annexes al camp gran, el cobriment de
la pista poliesportiva, l’enllumenat i la
col·locació de seients a les grades. En referència al Patinòdrom, l’Ajuntament té

Activitats esportives per aquest estiu
L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats esportives de cara a l’estiu. La
novetat d’enguany és que també podran
participar-hi nens i nenes de P3 i P4. Es
realitzaran tot tipus d’esports, tallers diversos (maquillatge, pentinats, pintura,
treballs manuals, balls, etc), sortides esportives i lúdiques, una festa d’inflables,
la festa de cloenda, etc.
Activitats esportives de P3 a 2n d'ESO.
Dies: de dilluns a divendres, del 30 de
juny a l’1 d’agost
Horari: de 9 a 13 h
Horari del servei d’acollida: de 8.30 a
9 h i de 13 a 13.30 h
Opcions de setmanes:
- 3 setmanes: del 30 de juny al 18 de juliol o del 14 de juliol a l’1 d’agost
- 4 setmanes: del 30 de juny al 25 de juliol
- 5 setmanes: del 30 de juny a l’1 d’agost
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports i altres instal·lacions municipals

Per a més informació i inscripcions:
del 19 de maig al 13 de juny, al Pavelló
Municipal d'Esports, de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i de 16 a 20 h. Cal
portar una fotocòpia de les dades bancàries i de la targeta sanitària.
Preu:
- 3 setmanes: 128,50 €
- 4 setmanes: 140,50 €
- 5 setmanes: 160,50 €
Descomptes:
- família nombrosa: 25 %
- 4 fills: 30 %
- 5 fills: 35 %
Cal presentar una fotocòpia del carnet de
família nombrosa en vigor i, en el cas de 4
i 5 fills, una fotocòpia del llibre de família.
Servei de menjador:
- 3 setmanes: 80 €
- 4 setmanes: 100 €
- 5 setmanes: 120 €
- de forma puntual: 8 €, sempre que
s'avisi amb un dia d'antelació

VISITA AL PATINÒDROM

la voluntat de “donar-li vida” mitjançant un conveni de col·laboració amb la
Federació Catalana de Patinatge, a més
de posar seients a les grades i millorar els
vestidors, qüestions que l’Alcalde va fer
saber al Diputat. Pel que fa al Pavelló
Municipal d’Esports, Ignasi Simón va

explicar a Josep Monràs que les prioritats són cobrir la pista exterior, ampliar
vestuaris i millorar el sistema de refrigeració. En relació a la Piscina Municipal,
el Diputat es va comprometre a finançar
tot el projecte de viabilitat de la piscina
coberta.

El Pavelló Municipal d’Esports acull el
Festival de Cloenda d’Activitats Esportives
El Festival de Cloenda d’activitats de
l’Escola Esportiva Municipal i de les activitats esportives que s’imparteixen al
Gimnàs del Pavelló tindrà lloc el proper
divendres 30 de maig, a les 19 h, al Pavelló Municipal d’Esports.
En aquesta celebració, tots els esportistes
que han realitzat alguna d’aquestes activitats, a les quals han dedicat hores d’esforç
i dedicació durant aquest any, delectaran
els assistents amb exhibicions: aeròbic,
jazz, batuka, steps, gent gran, etc.
Aquest festival finalitzarà a les 20 h
aproximadament i, tot seguit, es realitzarà una classe d’steps, on podrà
participar tothom qui vulgui. Cal inscriure’s-hi prèviament, però, i és recomanable haver practicat alguna activitat similar (aeròbic, TBC, steps…).
També és obligatori portar calçat i
roba esportiva.

Festival de Cloenda
d’Activitats Esportives
Dia: Divendres 30 de maig
Hora: A partir de les 19 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Classe d’steps
És recomanable haver practicat alguna
activitat similar (aeròbic, TBC, steps…) i
és obligatori portar calçat i roba esportiva.
Dia: Divendres 30 de maig
Hora: A partir de les 20 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Inscripcions: Telefonar al Pavelló
Municipal d’Esports, de dilluns a divendres, de 8 a 12 h i de 15 a 21 h.
Places limitades.
Preu: Gratuït

La Piscina Municipal es vol omplir amb aigua de pou
Malgrat que el Decret de sequera prohibeix omplir piscines, l'Ajuntament vol oferir el servei públic de la Piscina Municipal. Però, per tal de no incomplir aquest Decret, la piscina s'omplirà amb aigua de pou i, després, es clorarà. En primera instància, es vol utilitzar l'aigua del pou del costat de la piscina i, per això, se n’analitzarà exhaustivament la qualitat sanitària. En
cas que els resultats de l'anàlisi no fossin adequats, es mirarà d'obtenir l’aigua d'un altre pou o de comprar-la a un tercer.
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JOVENTUT

GOVERNACIÓ

Facto Delafé y
Las Flores Azules aterra
a Lliçà d'Amunt

La Policia Local disposarà d'un sonòmetre
pel control del soroll dels vehicles

Aquest mes de maig comença l’Ona Jove 2008
Les activitats començaran el dissabte 10
de maig, a les 20 h, a l’Espai Jove El Galliner, amb l’Urban Jam. En aquest recinte hi haurà una exhibició de breakdance, un concurs de grafits, la
realització de tatuatges i projeccions de
cultura urbana.

A més, com a plat fort, a les 22 h, tindrem un concert gratuït de Facto Delafé
y Las Flores Azules, grup de música indie revelació d’aquest any, autor de dues
cançons de la pel·lícula La Juani de Bigas Luna i de la cançó de l’anunci de la
moda primavera-estiu d’El Corte Inglés.

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt considera molt important disposar dels equips
sonomètrics necessaris per a la disminució de la contaminació acústica produïda
pels vehicles a motor i, en general, per a
la millora del Medi Ambient.
La contaminació acústica incideix sobre
les persones i béns, i ha quedat demostrat que es produeix, en gran mesura, a
causa del trànsit de vehicles.

Per això, l'administració local ha signat
un conveni amb la Diputació mitjançant el qual la Policia Local disposarà
d'un aparell de medició acústica (sonòmetre), per tal de fer el control del soroll
emès pels vehicles que circulen pel municipi i, d'una manera especial, controlar l'adequació a la norma dels ciclomotors i motocicletes.

HABITATGE

La Diputació lliura l'Avanç del Pla Local
d'Habitatge de Lliçà d'Amunt
La Direcció de Serveis d'Habitatges, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona va lliurar a l'Ajuntament, el 12
de març passat, el document d'Avanç del
Pla Local d'Habitatge del municipi, el
contingut del qual abasta els treballs d'anàlisi i diagnosi, la fixació d'objectius
tècnics i una primera relació de propostes
d'actuació.
D'aquests primers treballs, redactats per
un equip coordinat per l'arquitecte Pere
Mogas Maresma, es conclou que existeix
un important desequilibri entre les necessitats reals d'habitatge protegit i les possibilitats de donar sortida a aquestes neces-

sitats dintre del municipi, sobre la base del
planejament urbanístic vigent. El document també aporta un primer avanç d'actuacions que intenten resoldre aquesta situació, plantejant diferents solucions, la
viabilitat pormenoritzada de les quals s'estudiarà en la següent fase dels treballs.
Ara per ara, cal destacar els reptes plantejats i actuacions marcats dintre del camp
del planejament urbanístic, amb l'ajuda
dels quals s'aconseguiria assolir la totalitat de necessitats d'habitatge social existent que no poden ser satisfetes amb els
paràmetres urbanístics vigents (245 habitatges).

COMUNICACIÓ

Els escolars naveguen pel web municipal
OBRES I SERVEIS

Posa nom al teu parc
L'Ajuntament té la intenció de posar nom a tots els parcs que hi ha al municipi i
que, actualment, s'identifiquen amb el nom del barri on estan ubicats i, en el cas
que en un barri n'hi hagi més d'un, se n'especifica la localització.
Amb aquesta idea, l'administració local organitzarà un concurs, les bases del qual
sortiran properament, perquè tots els lliçanencs que ho vulguin puguin participar
en els suggeriments i l'elecció dels noms dels parcs de Lliçà d'Amunt.

La regidoria de Comunicació va impartir, el 21 i el 28 d'abril passats,
el taller "www.llicamunt.cat: descobreix el web municipal"
a l'alumnat de cinquè del CEIP Sant Baldiri.
Amb aquest taller, els nens i nenes aprenen a moure's per la pàgina web municipal i descobreixen tota la informació i les
utilitats que els ofereix l'Ajuntament a través d'aquest mitjà de comunicació. Per altra banda, el taller també pretén promoure l'ús responsable d'Internet entre
els més joves. Aquest taller fa participar
activament els alumnes amb la navegació

pels diferents continguts informatius i
aplicacions del web municipal.
El taller “www.llicamunt.cat: descobreix
el web municipal” forma part del Programa d'Activitats Educatives 2007-2008
que l'Ajuntament va presentar el setembre
passat a les escoles del poble amb tota una
oferta d'activitats didàctiques adreçades
als escolars del municipi.
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

Inauguració de la segona deixalleria
La deixalleria de Palaudàries es va inaugurar, el 29 de març passat, amb l’assistència de la gerent de l’Agència Catalana de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Genoveva Català, així com el president del Grupo Vendex, Nicasio Fernández, del qual forma part Servicios SEMAT SA, adjudicatari del servei de recollida selectiva a Lliçà d’Amunt i
de la construcció d’aquesta deixalleria. L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, va donar-los la benvinguda a l’acte, així com a
tots els assistents, entre els quals també hi havia la gerent del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Carme Clapés.
de Can Lledó, de Can Roure, de Palaudalba i de Can Rovira, és a dir, prop del
40% de la població local, ja tenen una
deixalleria àmplia, moderna i còmoda
per l’usuari”. A més, l’Alcalde va anunciar que, per animar la gent a utilitzar la
deixalleria, l’Ajuntament mantindrà la
bonificació del 15% de la taxa de residus
a les famílies que en facin ús, mitjançant

LA CLAU DE L’ÈXIT DE
LA DEIXALLERIA SÓN
ELS CIUTADANS
DEL MUNICIPI, VA DIR
L’ALCALDE

L’ALCALDE I LA GERENT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS VAN INAUGURAR LES INSTAL·LACIONS

La gerent de l’Agència Catalana de Residus del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, Genoveva Català, va explicar que les societats
desenvolupades generen una gran quantitat de residus, provinents de matèries
que tenen una utilitat curta per a nosaltres, però el cicle de vida de les quals
continua després d’utilitzar-se, tot sent
tractades o neutralitzant-ne l’impacte en
el cas de ser perilloses. La gerent de l’Agència Catalana de Residus va insistir
que les polítiques de residus de Catalunya tenen dos eixos bàsics: no arribar a
generar tants residus i fer la recollida selectiva correctament, perquè si no es fa
bé els impostos poden augmentar encara
més degut a solucions encara més complicades. Genoveva Català va felicitar
l’Ajuntament per l’esforç fet en la construcció d’aquesta deixalleria, una “gran
instal·lació, amb visió de futur, per sobre
dels recursos donats per l’Agència Catalana de Residus, que ha de permetre actuar amb responsabilitat, en un poble
amb una bellesa natural excel·lent”. Català també va dir que havia assistit a

moltes inauguracions de deixalleries
però en cap l’havien “fet treballar activament” llençant objectes als llocs corresponents, la qual cosa va trobar molt encertada pel fet de veure’s la utilitat de la
deixalleria d’una forma pràctica.
En el seu discurs, l’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, va explicar els
avantatges de les deixalleries. L’Alcalde
va parlar especialment dels residus voluminosos i va dir que l’abandonament de
trastos al costat dels contenidors és un
problema que l’únic que fa és empipar el
veí que viu al costat dels contenidors i
dificultar el servei de recollida. Per tant,
va recordar, amb els trastos, o bé es truca
al telèfon per concertar una recollida
gratuïta a domicili, o bé es duen a la deixalleria. Ignasi Simón també va fer especial èmfasi amb els residus especials o
perillosos, productes que contenen elements tòxics que poden malmetre el
nostre entorn si s’aboquen incontroladament, o que poden complicar molt el
funcionament d’abocadors o incineradores. Des de la deixalleria, va dir, se’ls
destinarà al tractament més adequat per

fer-los innocus pel medi ambient. L’Alcalde, Ignasi Simon, va explicar el motiu
de la inauguració de la segona deixalleria
de Lliçà d’Amunt, la deixalleria de Palaudàries: “En un poble com el nostre,
solcat d’urbanitzacions d’est a oest, la
deixalleria del centre urbà quedava
massa lluny per una bona part de la població, i era evident que calia apropar
aquest servei. Per tant, a partir d’avui els
veïns i veïnes de Can Salgot, de Mas Bo,

la utilització del carnet d’usuari de la
deixalleria. Ignasi Simón va manifestar
que la clau de l’èxit de la deixalleria i de
la recollida selectiva són els ciutadans i
ciutadanes del municipi i en va posar alguns exemples: “A la deixalleria del centre, petita i incòmoda, l’increment del
nombre d’usuaris i de residus recollits ha
estat espectacular. Actualment s’hi recullen més de 100 tones mensuals, es rep
una mitjana de 45 usuaris cada dia i s’hi
gestiona el 13% del total dels residus del
municipi. A més, durant l’any 2007, i
respecte de l’any 2006, la recollida de
paper i cartró es va multiplicar per 4, la
d’envasos per 3,5 i la de vidre es va duplicar. I durant el primer any de reco-

IGNASI SIMÓN VA QUALIFICAR LA NOVA DEIXALLERIA D’ÀMPLIA, MODERNA I CÒMODA PER A L’USUARI
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llida de la matèria orgànica es van recollir ni més ni menys que 862 tones, que
es van compostar i van deixar d’anar a
l’abocador. Tot això ens ha fet passar
d’estar a la cua de la recollida selectiva a
estar als llocs capdavanters del Vallès
Oriental. Entre els municipis de més de
8.000 habitants de la comarca ocupem
la primera posició en la recollida selectiva per càpita”. L’Alcalde, Ignasi Si-

món, va donar les gràcies per aquest esforç i va encoratjar a continuar en
aquesta línia, “perquè encara hi ha
molta feina a fer i totes les qüestions
ambientals seran el gran repte d’aquest
segle”. Per acabar la seva intervenció, va
agrair públicament la contribució de la
Diputació de Barcelona en la redacció
del projecte i, en especial, la de l’Agència de Residus de Catalunya, que ha fi-

Maig de 2008

nançat més de la meitat de la deixalleria
amb prop de 150.000 euros.
L’acte, que va comptar amb la simbologia de la tallada de la cinta, un recorregut per les instal·lacions amb explicació a càrrec del tècnic de Medi
Ambient i l’estrena de la deixalleria
llençant objectes dins dels contenidors,
va acabar amb un piscolabis per a tots
els assistents.

La deixalleria de Palaudàries es va obrir
al públic, com estava previst, l’1 d’abril
i, durant la primera setmana, ja s’hi van
atendre més de 40 usuaris, alguns dels
quals han manifestat que aprecien la comoditat de la instal·lació. Segons la regidoria de Medi Ambient, en aquestes
primeres jornades de funcionament de
la instal·lació tot apunta que es podrà
fer una molt bona gestió.

MEDI AMBIENT

Seguretat alimentària als menjadors escolars
La publicació “Autocontrol en l’elaboració de menjars per a col·lectivitats. Guia
de pràctiques correctes d’higiene”, dirigida als establiments privats i públics que
fan restauració col·lectiva social: escoles,
residència d’avis, concessions municipals i
d’altres, es va presentar el 16 d’abril passat.
L’acte va comptar amb l’assistència del
regidor de Salut, José Antonio Ferreiro,
del coordinador de l’Agència de Protecció de la Salut pel Vallès Oriental, Alfred Sáenz, i de la tècnica en Seguretat
Alimentària de la Diputació de Barcelona, Rosa Maria Cabré, que va fer la
xerrada de presentació de la guia.
Aquesta guia dóna les pautes als responsables dels menjadors col·lectius sobre
com complir amb les obligacions legals

de control de l’activitat d’elaboració
d’aliments preparats i s’ha basat en els
criteris del sistema d’anàlisi de perills i
punts de control crítics (APPCC).
Durant l’acte també es va informar als assistents que l’Ajuntament, a través de la
regidoria de Salut, assumeix plenament
les competències de control del sector i
que, durant l’any 2008, es mantindran
contactes amb tots els establiments per
tal d’informar-los i orientar-los envers el
compliment total de la normativa sobre
seguretat alimentària, amb l’objectiu final d’oferir les màximes garanties per als
usuaris dels seus serveis.
La presentació va congregar una trentena de persones en representació d’uns
quinze establiments.

Continua la campanya informativa d’estalvi d’aigua
amb xerrades divulgatives i lliurament de
mecanismes per a les aixetes
En relació a la situació d’excepcionalitat que vivim pel que
fa a disposar d’aigua potable, durant els mesos de maig i
juny està previst continuar la campanya informativa mitjançant la realització de xerrades divulgatives sobre com podem estalviar aigua als domicilis.
• Les xerrades van a càrrec de l’empresa APREN Serveis ambientals.
• Els assistents a la xerrada rebran uns mecanismes d’estalvi d’aigua per a col·locar a les
aixetes del seu domicili.
• Les xerrades es faran divendres a la tarda i dissabte al matí per poder facilitar l’assistència dels interessats.
• Més informació: 93 841 52 25 (regidoria de Medi Ambient).

Relació de xerrades “Mesures per l’estalvi d’aigua”
als locals socials, centres cívics i Casal de la Gent Gran
LLOC:
DIA I HORA:
- Local Social Ca l’Esteper ................................ divendres 9 de maig, a les 20 h
- Centre Cívic Palaudàries ................................. dissabte 10 de maig, a les 10 h
- Centre Cívic Ca l’Artigues ............................... divendres 16 de maig, a les 20 h
- Local Social Mas Bo........................................ dissabte 17 de maig, a les 10 h
- Local Social Can Xicota .................................. divendres 23 de maig, a les 20 h
- Local Social Pinedes del Vallès......................... dissabte 24 de maig, a les 10 h
- Local Social Can Farell .................................... divendres 30 de maig, a les 20 h
- Local Social Can Costa ................................... dissabte 31 de maig, a les 10 h
- Casal de la Gent Gran ..................................... divendres 6 de juny, a les 20 h
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMILIA

GENT GRAN I BENESTAR I FAMILIA

Comença la tramitació
de les beques escolars
de l’Ajuntament

La lectura d’un manifest,
entre les activitats per commemorar
el Dia Internacional de les Dones

Durant els mesos de maig i juny, es tramitaran les beques escolars de l’Ajuntament per al curs 2008/09. Els ajuts que
es poden demanar són els següents:
menjador escolar, material escolar, sortides escolars i escola bressol.
Per a la concessió d’aquests ajuts es
tindran en compte les circumstàncies
familiars d’acord als criteris i barems
de puntuació aprovats per la Junta de
Govern.
Aquelles famílies que tinguin concedida
qualsevol d’aquestes beques per al curs
2007/08, cal que tornin a cursar una
nova sol·licitud per al proper curs.

La concessió dels ajuts es farà d’acord al
pressupost municipal.

El primer trimestre de l’any conté una data important: el 8
de març, Dia Internacional de les Dones, que vol recordar la
desigualtat i les lluites de les dones arreu del món per la
igualtat de gènere i també vol ser una celebració festiva on
es tinguin presents els guanys obtinguts en aquest àmbit.

Sol·licitud:
Dates: Del 19 de maig al 6 de juny de
2008
Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.
Lloc: Ajuntament
Més informació i impresos: A partir
del divendres 2 de maig, a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) i al web
municipal www.llicamunt.cat

LA REGIDORA DE BENESTAR I FAMÍLIA, ELISENDA MONTSERRAT, VA LLEGIR EL MANIFEST

Entre les activitats que l’Ajuntament va
organitzar per a commemorar aquesta
diada hi va haver la lectura d’un manifest, el 7 de març passat, a la plaça de
Rafel Casanova. En aquest manifest, llegit per la regidora de Benestar i Família,
Elisenda Montserrat, l’administració local va sostenir que només sota el convenciment i la vivència quotidiana amb

actituds i valors entorn de la igualtat entre dones i homes serà possible construir
societats més democràtiques, lliures i
respectuoses.
Aquesta és una de les accions que sempre
forma part del Pla d’Igualtat Municipal
anual, que engloba diferents accions relacionades amb la igualtat de gènere.

PERFEC, S.C.P.
Construcció – Obra Nova – Reformes – Etc.
Decoració – Estucs – Pintura en general.
Neteja de Finques – Boscos – Terrenys – Naus – Etc.
Control de Plagues – Desinfecció – Fumigacions.

Telf/Fax. 938414508 – Mòbil: 650177774
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CULTURA

Torna la Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa

DARRERA FESTA DE PRIMAVERA

Després de quatre anys, l’Ajuntament recupera la Festa de Primavera d’Homenatge a
la Vellesa, que pretén aplegar al voltant d’un berenar totes les persones a partir de 70
anys i empadronades al municipi. La festa s’organitza conjuntament amb la Comissió
d’Homenatge a la Vellesa.
Els convidats rebran una carta al seu domicili i, tal i com indica la carta, hauran de
trucar a Núria Vilavendrell per confirmar la seva assistència a la festa.
L’activitat consistirà en un espectacle que tindrà lloc, a les 17 h, al Camp de Futbol,
on els participants que encara no hi han estat podran conèixer aquest equipament esportiu municipal. Seguidament, s’oferirà el berenar, al Pavelló de l’IES Lliçà.

L’obra de teatre Viatge a Califòrnia,
a Lliçà d’Amunt
El proper espectacle del cicle de música, dansa i teatre MUDA’T, que organitza l’Ajuntament, serà de teatre. Es tracta de
l’obra Viatge a Califòrnia, dirigida per Moisès Maicas, sobre
un text de Toni Cabré, i interpretada pels actors Àlex Casanovas, Lali Barenys i Aida de la Cruz.
La sinopsis d’aquesta obra de teatre diu
així: “La vertiginosa aventura d’un
home que viu contra rellotge, accelerat,
a punt de l’infart i ens descobreix un
món de desamors, de mentides i egoismes, d’immoralitat, de corrupció, que
assenyala unes capes socials dominants
que juguen i determinen el futur dels
seus congèneres menys poderosos, sense
ni adonar-se’n. Una obra tragicòmica,
ambigua i actual, sobre una fugida sense

L’Ajuntament i Lliçà Solidari
organitzen la Festa Solidària
Com cada any, l’Ajuntament i Lliçà
Solidari dediquen un cap de setmana a la solidaritat. Durant aquest
dies, que enguany serà el cap de setmana del 17 i 18 de maig, organitzen activitats de sensibilització vers
la solidaritat i un espai de participació i integració, per als habitants del
municipi autòctons i els que provenen d’altres països.
La Festa Solidària d’aquest any
comptarà amb un partit de futbol
solidari, un festival amb l’actuació
d’entitats locals, una xocolatada,
jocs, un sopar multicultural, un espectacle de danses orientals i una
performance anomenada “Llengües
del món a Lliçà d’Amunt”.
Aquest any, els organitzadors destinaran els diners obtinguts a donar suport a dos projectes: un a l’Índia, a
través de l’entitat Asrha Kira, i un altre al Nepal, amb Eduqual, tots dos
adreçats a l’educació dels infants.

DISSABTE 17 DE MAIG

retorn, sobre un viatge convertit en un
malson”.
Dia: Diumenge 25 de maig
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Venda d’entrades: A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Preu: Anticipades a 12€, taquilla 15€,
menors de 18 anys 10€
Més informació: A la regidoria de Cultura o a cultura@llicamunt.cat

Arriba l’Aplec de Sant Baldiri
Un any més, arriba la celebració de l’Aplec de Sant Baldiri, organitzat per la Comissió de Sant
Baldiri amb el suport de l’Ajuntament.
La programació de l’aplec d’enguany
compta amb una arrossada a càrrec de
Planes Bones de Vic i ball amb el grup
Duo Palau, a més de la celebració d’una
missa i un concert del Cor Claverià de
Lliçà d’Amunt.

Tiquets:
Trucar a Josep Cladelles al 93 841 50 82,
a Núria Vilavendrel al 93 841 69 57 o a
Adelaida Gallardo al 93 841 44 22,
abans del dia 5 de maig

Arrosada i ball
Dia: Diumenge 11 de maig
Hora: 13.30 h
Lloc: Ermita de Sant Baldiri

Missa i concert del Cor Clàverià
Dia: Dilluns 12 de maig
Hora: 20 h
Lloc: Ermita de Sant Baldiri

• Partit de futbol solidari
Hora: 17 h
Lloc: Camp de Futbol Municipal
Inscripcions: Regidoria de Cooperació
• Festival i Xocolatada
Amb l’actuació d’entitats del nostre
poble.
Hora: 17.30 h
Lloc: Plaça de Catalunya
• Jocs
Hora: 18 h
• Sopar multicultural “Tastem el
món” i espectable
Sopar a càrrec de cuineres d’altres
països que viuen al nostre poble i
espectacle de danses orientals.
Hora: 21 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: 12 euros

DIUMENGE 18 DE MAIG
• Performance “Llengües del món
a Lliçà d’Amunt”
Performance de cançons, contes, dites, músiques, informacions de ciutats o de llocs del món, amb la participació de totes les persones que
vulguin i que siguin originàries d’altres cultures.
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
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TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Milloren les parades del bus
Tal com preveu el Pla de Millores del Servei de Transport Urbà 2007-2011, s'ha posat en marxa la remodelació de totes les parades
de les tres línies de Transports de Lliçà d'Amunt. En total quedaran millorades 129 parades.
Les millores consisteixen en la instal·lació d'un nou model de pal de parada,
que compleix els criteris d'accessibilitat
i incorpora el color i la nova imatge corporativa de Transports de Lliçà d'Amunt, anàloga a la de la flota d'autobusos. A més, es dota de bancs i papereres
totes aquelles parades on n'és possible la
instal·lació i es pinta la reserva de parada a totes aquelles parades que encara
no en disposen o que estan molt deteriorades. En els indrets on l'estat de la
vorera és dolent o no existeix vorera per
encotxar o desencotxar, es construeix
una plataforma per tal de garantir l'accés al servei amb les millors condicions
possibles. També es repara i pinta el mobiliari existent de les parades per tal de
deixar-lo en bon estat de servei.
Per altra banda, es millora la informació

de les parades, de manera que només i
consta l'horari de pas de la parada, cosa
que simplifica la consulta a l'usuari. Al
mateix temps, s'incorpora un esquema
de la línia, en forma de termòmetre, que
amplia la informació.
A més, s'unifica el disseny de tota la informació, tant de les parades com del
tríptic de mà i de la informació a l'interior dels autobusos.
Aquestes actuacions propicien que el
servei d'autobusos urbans de Lliçà d'Amunt obtingui resultats molt superiors a
municipis de similars característiques al
nostre. La mitjana de passatgers transportats dels municipis d'entre 10.000 i
20.000 habitants està situada en uns 5
desplaçaments per habitant i any, mentre que la de Lliçà d'Amunt és de 14,3
desplaçaments per habitant i any.

VIAL ANETO ABANS

PAL DE PARADA D'ABANS

PAL DE PARADA ACTUAL

VIAL ANETO ARA

L'Ajuntament millora la senyalització
del vial del CEIP Miquel Martí i Pol

INFORMACIÓ DE LES PARADES
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LA PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ

PROTECCIO CIVIL

Consells de Protecció Civil per
protegir la vostra llar dels incendis
forestals

La secció muntada de Protecció Civil
participa en els Tres Tombs de diversos
municipis

Si vostè té una llar amb matolls o arbres al voltant haurà de
seguir els següents consells

Durant aquest any, la secció muntada de Protecció Civil ha estat
convidada a participar i vetllar per a la seguretat dels actes dels
Tres Tombs de diversos municipis, encara que no ha estat possible assistir a tots ells.

A. Netejar el terra del pati de branquillons, pinyes, fullaraca, etc...
B. Fer una vorera d'un metre d'ample sense vegetació al voltant del pati.
C. No tingui tanques vegetals continues a menys de 10 metres de la casa
D. Aclareixi els arbres i arbustos, eliminant els morts o secs.
E. Podi tots el arbres de l’interior de la parcel·la fins als 3 metres d’altura. Tali tots els
arbres i arbustos que estiguin sota els arbres de la parcel·la.
F. Vigili que cap arbre toqui o s'apropi massa a la línia elèctrica. Si hi ha perill avisi a
la cia. elèctrica
G. Arrenqui a la seva parcel·la els arbustos que calgui per a aconseguir entre ells una
distància de 5 metres i de 10 metres de la casa
H. Emmagatzemi tots els materials combustibles com ara llenya, butà, benzina, dissolvents, com a mínim a 10 metres de la casa. En cas d'incendi imminent, si disposem de piscina hi podem submergir el butà.
I. Col·loqui la barbacoa amb el seu respectiu mataguspires i sempre a menys de 5
metres de qualsevol arbust o arbre.

Ha participat en la festa dels Tres Tombs
de Lliçà d'Amunt, Caldes de Montbui,
Castellbisbal i Montbrió del Camp. En
aquest últim municipi, va estar acompanyada pel regidor de Protecció Civil,
Pere Grau, el qual es va reunir amb l'alcalde i el regidor de Protecció Civil de
Montbrió del Camp, amb els quals va
intercanviar experiències i els va convi-

dar a visitar l'exhibició eqüestre de la
Festa Major de Lliçà d'Amunt.
La secció a cavall de Protecció Civil de
Lliçà d'Amunt és la primera i única en
tot el territori espanyol. Està especialitzada en la recerca de persones desaparegudes i és requerida per a participar en
recerques a la muntanya i, sobretot, en
terrenys abruptes.

Nova secció de Protecció Civil: la ciclista
A principis de març va néixer una nova secció dins de
l' associació de voluntaris de Protecció Civil: la ciclista.
L'objectiu principal dels ciclistes de
Protecció Civil és vigilar el medi natural, sobretot aquells senders que són de
més difícil accés pels vehicles.
De moment, compta amb sis volunta1. La teulada també és un factor molt important de cara a la prevenció d'incendis, ja
que sempre hi pot haver branquillons o pinyes (combustible) i podria començar a
cremar. També per això, la teulada hauria d’estar construïda amb materials resistents al foc.
2. Les finestres i les portes, si són de fusta, hauran de ser pintades anualment amb
pintura no inflamable.
3. La boca de la xemeneia ha d'estar per sobre de la part més alta de la teulada i protegida també, amb un mataguspires de malla amb forat d’1,25 cm, netegi cada
any la xemeneia.
4. I encara que sigui molt habitual, els canalons de plàstic no són recomanables degut a que no són resistents al foc.
5. Tots els respiralls de la façana, de la teulada, de seguretat del gas, etc. han d’estar
protegits per una reixeta tumescent (que es tanca amb la calor) per evitar la entrada de guspires de l’exterior.

ris, els quals patrullen, per torns, pels
boscos, sobretot els caps de setmana.
Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda pels excursionistes, ciclistes i altres
visitants dels boscos.
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EDUCACIÓ

Calendari de preinscripció i matriculació
per al curs escolar 2008-2009
Educació infantil de primer cicle (escoles bressol):
Escola Bressol Municipal L'Espurna (93 841 53 31)
Escola Bressol Municipal Palaudàries (93 864 59 54)
- Presentació de sol·licituds (cal demanar dia i hora, a partir del 28 d'abril,
de 13 a 15 h): del 5 al 16 de maig de 2008, ambdós inclosos.
- Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 22 de maig de 2008.
- Reclamació a les relacions baremades: 23, 26 i 27 de maig de 2008.
- Publicacions de la relació definitiva d'alumnat admès: 30 de maig de
2008.

Educació infantil de segon cicle i educació primària (CEIP), centres
integrats i educació secundària obligatòria (ESO):
CEIP Sant Baldiri (93 841 46 52)
CEIP Països Catalans (93 841 56 05)
CEIP Miquel Martí i Pol (93 860 75 05)
CEIP Rosa Oriol Anguera (93 841 66 22)
IES Lliçà (93 841 66 48)
- Publicació de l'oferta final: 19 de maig de 2008.
- Publicació de les relacions d'alumnat admès: 26 de maig de 2008.

Educació Postobligatòria (Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà
de formació professional)
IES Lliçà (93 841 66 48)
- Publicació de l'oferta inicial: 9 de maig de 2008.
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 23 de maig de 2008, ambdós inclosos.
Ensenyaments musicals
Escola de Música La Vall del Tenes (93 841 48 86)
- Preinscripció: fins al 9 de maig

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

del llenguatge.

☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

Continuen les visites escolars
a l'Ajuntament
Els alumnes de 3r de Primària del CEIP
Països Catalans van visitar l'Ajuntament,
el 27 de març passat, acompanyats del guia
Antoni Cuesta, que els va explicar les dependències i el funcionament de l'Ajunta-

ment. L'Alcalde, Ignasi Simón, va rebre els
alumnes i va contestar les seves preguntes.
A més, els nens i nenes van ser obsequiats
amb un puzzle amb una imatge del poble
feta pel fotògraf local Màrius Gómez.
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L'Escola de Música de la Vall del Tenes participa
en la trobada més important d'estudiants de
música de tot Catalunya
El Palau Sant Jordi va ser testimoni el 7
d'abril passat a la tarda d'un concert excepcional. Prop de deu mil persones van
assistir a l'actuació oferta per quatre mil
estudiants i professors de música de Catalunya, capitanejats per Albert Guinovart i Salvador Brotons, entre els quals hi
havia alumnes de l'Escola de Música de
la Vall del Tenes. Els músics, que tenien
entre 7 i 75 anys, van cantar i van tocar
instruments com violins, guitarres clàssiques, trompetes, tenores, flautes... Salvador Brotons va posar ordre, com a director, a aquest grandiós grup musical,
mentre Albert Guinovart s'ocupava de
les partitures. En total, van interpretar
onze obres, cinc de les quals amb text del
“Bestiari” de Miquel Desclot. A l'última, titulada “Els quatre elements”, hi
van participar els 4.000 músics alhora. A

més, alumnes d'escoles de dansa del país
van interpretar unes coreografies creades
per Anna Griñó i Betsabé Malagarriga.
La iniciativa era de l'Associació Catalana
d'Escoles de Música (ACEM), que acull
103 centres, la gran majoria municipals,
per a celebrar el seu 15è aniversari.
Per a preparar el concert, tant Guinovart com Brotons havien dirigit prèviament quatre trobades per seccions instrumentals que es van fer a Reus, Lleida,
Girona i Barcelona.
Els 4.000 estudiants es van dividir per
seccions i quatre grups de músics professionals els van tutelar: Tactequeté, la
percussió; l'Spanish Brass Luur Metalls,
el vent; el Virus String Quartet, la
corda, i Vox Alba, la veu.
Anteriorment, Guinovart havia passat a les
escoles de música les partitures de les obres.

Inici de la 5a edició del Voluntariat
per la llengua de Lliçà d'Amunt
El dimarts 11 de març, a dos quarts de
vuit del vespre, es va donar el tret de
sortida a la 5a edició del Voluntariat per
la llengua de Lliçà d'Amunt, amb 6 parelles participants, 1 trio (1 voluntari /2
aprenents) i 1 quartet (1 voluntari / 3
aprenents). La trobada, que va aplegar
alumnes de català i participants en el

Voluntariat per la llengua, va tenir lloc a
l'Ateneu L'Aliança. Acte seguit, els artistes del grup Cos de Lletra, Salva Artesero i Ruth Vilar, acompanyats al violí
pel músic Jordi Roca, van delectar els
participants i públic assistent amb un
espectacle que portava per títol “Com
gotes d'aigua” sobre l'univers poètic de

l'escriptora Joana Raspall, a través de la
paraula, les cançons i les faules.
Aquest acte va comptar amb el suport
de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
Voluntariat per la llengua s'adreça a les
persones que aprenen català o que volen
adquirir més fluïdesa a l'hora de parlarlo. Té per objectiu posar en contacte
persones que volen practicar el català
amb persones que volen dedicar unes
hores del seu temps a ajudar-les a practicar-lo. D'aquesta manera, qui aprèn
practica i el voluntari o voluntària s'acostuma a no canviar de llengua quan li
parlen en una altra que no sigui el català.
Si alguna persona està interessada a participar-hi com a aprenent/a o com a voluntari/ària, que es posi en contacte
amb el Servei Comarcal de Català del
Vallès Oriental, telèfon 93 879 41 30, o

bé a l'adreça electrònica vallesoriental
@cpnl.cat. Més informació al web
www.vxl.cat.
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan
territorial d'aplicació a Catalunya de la
política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de
Catalunya, 83 ajuntaments, 37 consells
comarcals i la Diputació de Girona. A
través d'una xarxa de 22 centres de normalització lingüística estesa per tot el
territori, amb més de 130 punts d'atenció i més de 400 professionals especialitzats, el Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir l'extensió
territorial del coneixement i l'ús de la
llengua catalana.
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La lliçanenca Maria Puig visita les
zones pobres del Perú on ha destinat
diners amb l'ajuda dels lliçanencs

La conductora
d'autobús lliçanenca
Carme Reche salva la
vida a un passatger

La lliçanenca Maria Puig, cuinera de l'Escola Bressol L'Espurna, va viatjar a Perú, gràcies a una
donació de l'Associació Cultural de Lliça d'Amunt (ACULL), del 15 al 30 de març passats,
per a participar en diversos esdeveniments de l'entitat d'ajuda social Grupo Peruanitos,
amb la qual col·labora.

La lliçanenca Carme Reche, conductora
de l'empresa Sagalés i del servei de Transports de Lliçà d'Amunt fins al 2004, va salvar la vida a un passatger mentre realitzava
el seu servei habitual entre Sant Fost i l'estació de França de Mollet del Vallès, el 29
de febrer passat.

CERRO CANDELA
Maria Puig va visitar, el 10 de març, el
nen especial Ítalo Zevallos, de Cerro
Candela, a Lima, amb un carregament
d'aliments de primera necessitat i una
cuina nova per a la iaia que cuida el nen.
Ítalo té dany cerebral irreversible i va ser
abandonat pels seus pares als tres mesos
d'edat. Aquesta ajuda i altres van ser
possibles gràcies a les donacions dels padrins i de la gent de Lliçà d'Amunt.

COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA
DE HUAYCÁN
La lliçanenca va participar, el 17 de
març, en la inauguració de dues aules de
material noble en el Colegio 1271 “San
Juan Bautista”, zona P de Huaycán, a
Lima. Les aules es van construir amb la
donació de l'empresa Inter-Avia SA de
Lliçà de Vall i, durant la cerimònia, Ma-

ria Puig va ser tractada amb la màxima
consideració i convidada a ballar folklore
peruà. Director, professors i alumnes van
agrair la donació. També amb donacions
particulars es van comprar dos llits per a
la família que per Nadal se'ls va construir
una casa prefabricada de fusta gràcies a
les ventes de la Fira de Nadal.
CENTRO POBLADO NUEVO AYACUCHO
La cuinera lliçanenca, juntament amb el
Grupo Peruanitos, va viatjar, el 22 de
març, al Centro Poblado Nuevo Ayacucho, a Chincha - Ica, zona d'influència
del terremoto. La càrrega d'ajuda va
consistir en aliments per a 200 persones
i de paquets escolars per a 120 nens, adquirits amb la donació de l'empresa Vivers Ernest i de la gent de Lliçà d'Amunt. Hi ha extrema pobresa en el lloc.

COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE
HUAYCÁN
Finalment, el 27 de març, la cuinera lliçanenca Maria Puig va visitar la Casa Hogar
del Menor de Riesgo EL NIÑO EMANUEL, de la zona J de Huaycán, de Lima,
on hi ha internats 48 nens abandonats pels
seus pares. Es va ajudar amb aliments i paquets escolars als nens i amb tres armaris i
una pissarra acrílica gràcies a la donació
d'Alternativa Lliçà per a Tots, de Lliçà d'Amunt, i també amb donacions particulars.

Cada tipus de lletra forma una paraula relativa a Correus i Telègrafs

Un dels passatgers conduït per Reche va
caure a terra quan havia de baixar a la parada de l'estació de França de Mollet del
Vallès. La conductora va trucar a emergències i, mentre esperava l'arribada de l'ambulància, va realitzar un massatge cardíac i
el boca a boca al passatger accidentat, que
va ser traslladat immediatament al centre
mèdic més proper i, al cap d'una setmana,
ja es trobava fora de perill.
La protagonista, Carme Reche, va descansar el cap de setmana per la situació d'estrès
viscuda i va rebre una felicitació de la direcció de Sagalés per la seva bona actuació
durant el servei.

Naixements a
Lliçà d’Amunt

Solució

Passatemps

CERRO PAN DE AZÚCAR
Maria Puig va visitar, el 23 de març, el Cerro Pan de Azúcar, de Lima, un lloc d'extrema pobresa, sense aigua ni clavegueram,
i amb llum elèctrica des de fa dos mesos. Allà
es va atendre 130 nens amb un show infantil, aliments i paquets escolars per a educació
primària, gràcies a la donació de Renzo Olivari, peruà resident a Estats Units.

Els pares i mares que vulguin fer saber el
naixement del seu fill/a a través del butlletí poden lliurar una fotografia del nadó,
amb el nom i la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior
a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu
ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186
Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament.
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Entrevista a Ester Vallbona, lliçanenca autora
del llibre de poemes Laberinto íntimo
Des de quan escrius poemes i
prosa poètica i per
què aquesta modalitat i no prosa,
assaig, etc.?
Escribo
poemas
desde hace muchos
años. Precisamente la finalidad de publicar este libro era recopilar todos los
poemas desde 1992 hasta 2007, aprovechando que se cumplían quince años de
escritura poética.
En realidad, no escribo sólo poesía. También he escrito relatos breves, cuentos infantiles e, incluso, algunas piezas teatrales. Sin embargo, siento predilección por
la prosa poética, que desarrollo en forma
de microtextos. De vez en cuando también escribo algún pequeño artículo de
opinión en mi blog (http://www-laletraescarlata.blogspot.com), donde están
disponibles todos mis textos, y en el que
valoro noticias que me impactan o me
llaman la atención.
Quina és la teva intenció al escriure
poemes; escrius per a tu, per esbravarte, escrius pels altres, per instruir...?
La respuesta a por qué se escribe un
poema es compleja. Hay autores que
sienten la necesidad de volcar una emoción personal como forma de desahogo;
otros, con voluntad simplemente estilística; otros, de denuncia social...
En mi caso, lo que me interesa plasmar
son sentimientos universales, comunes a
todos. No hay en mi libro un solo estado
de ánimo por el que no haya pasado cualquier persona, y eso hace que mi poesía resulte cercana. Además, mi estilo es de una

gran sencillez expresiva; eso facilita mucho
su lectura y, sobre todo, su comprensión.
Pienso que no es necesario escribir sonetos
oscuros, enrevesados, para justificar si se
sabe o no escribir. Al contrario, opino que
esta práctica, bastante extendida entre algunos poetas, ha restado muchos lectores
a la poesía en general.
El mayor logro de un autor, cualquiera
que sea el género que maneje, es “llegar”
a sus lectores y, para mí, una de las mayores satisfacciones es que algunas personas
me comenten que, pese a no ser lectoras
habituales de poesía, mi libro les ha gustado porque se han visto reflejadas en él.
Así pues, podría decir que una de mis intenciones al escribir poesía también pasa
por “captar” potenciales lectores. Hacer
que la gente pierda un poco el miedo a
este género, que llegue a congraciarse con
él. Es un caballo de batalla muy duro, sobre todo en este país, donde lo que más
se lee es la novela premiada con el Planeta, etc., pero en eso estamos...
Com descriuries Laberinto íntimo?
Com s'estructura i quina temàtica tenen els poemes que hi ha?
Tal como comentaba antes, Laberinto íntimo es el resultado de recopilar el trabajo
de quince años. Se estructura en cuatro
partes: las dos primeras se corresponden
con dos libros de poemas: El verbo presentido y Versos adversos, la tercera parte es
una recopilación de poemas sueltos y en
la cuarta he incluido la prosa poética.
La temática de la mayoría de los poemas
es amorosa. El amor y el desamor, sus
distintas manifestaciones, sus limitaciones, sus bondades, sus estragos... son el
eje central de toda mi obra en general.

Perquè el vas titular així?
El título es una metáfora del “viaje” que
todas las personas realizamos a lo largo
de nuestro aprendizaje afectivo; un viaje
por un camino que no siempre es fácil,
ni recto, y que muchas veces se torna laberinto, es decir, un camino plagado de
falsas posibilidades de salida, de idas y
vueltas, de pérdidas, de reencuentros...
Quins poemes destacaries del llibre,
als quals tens un apreci especial?
No podría decir exactamente cuáles, eso
sería como preguntarle a una madre a
cuál de sus hijos prefiere.
Elegiría, quizá, los más actuales, porque
me siento más identificada por proximidad a ellos y porque considero que tienen mayor calidad técnica. Sin embargo, algunos de los antiguos gustan
tanto como los modernos. A raíz de algunos comentarios de lectores sobre sus
preferencias al respecto, me he dado
cuenta de que da igual los que yo considere mejores o no. Cada lector los recibe de forma diferente y establece sus
preferencias de acuerdo a su propio criterio y a su nivel de implicación.
Una part d'aquest llibre de poemes va
quedar entre les 14 obres finalistes
del XXVIII Premio Internacional de
Poesía “Ciudad de Melilla” (2006), al
qual es van presentar 214 obres. Què
ha significat aquest fet per a tu? T'has
presentat a altres premis de poesia?
Para mí, ser una de las 14 finalistas en
un premio al que se presentaron 214
obras y que ganó la poetisa Gioconda
Belli, una autora consagrada y que pertenece a la Academia Nicaragüense de la

Lengua, puedes imaginar que me llena
de orgullo.
Me he presentado a algunos concursos,
no sólo de poesía, también de relatos y
cuento.
En junio de 2006, quedé finalista del III
Certamen de Narrativa Breve Canal de
Literatura y, en abril de 2007, gané el
primer premio del V Premio de Cartas
de Amor, organizado por el Ayuntamiento de Granollers, así que no puedo
quejarme.
Quins poetes t'agrada llegir i t'han influenciat en la teva trajectòria poètica?
Por mi predilección por la temática
amorosa, puedo decir que el poeta que
más me ha influido es, sin duda, Pedro
Salinas. Pero todos los autores que lees
dejan una huella en ti que aflora de un
modo u otro. Así, Neruda, Benedetti,
Valente, Gala, Gloria Fuertes, Cortázar,
Cernuda, Lorca, Bousoño..., todos
aportan su granito de arena a mi forma
de escribir.
Si algú està interessat a comprar el llibre on el pot adquirir i per quin preu?
El libro está disponible en las librerías
de Lliçà d'Amunt, tanto en La Botiga
como en la copistería Bis, al precio de 6
euros.
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PLE ORDINARI DEL 27 DE
MARÇ DE 2008
1.- Aprovació de l'acta de les
sessions de 31 de gener i
12 de febrer de 2008.
ERC va demanar que constés
en l'acta de la sessió plenària
del 31 de gener l'acord de
destinar els 540 euros d'ingressos obtinguts del preu
simbòlic de l'entrada a la
carpa solidària del Parc Infantil de Nadal a l'entitat
Lliçà Solidari.
UNANIMITAT

2.- Nomenament dels representants de l'Ajuntament a
la Societat Municipal d'Habitatges Lliçà d'Amunt SL.
El Ple va nomenar representants de l'Ajuntament al
Consell d'Administració de
la Societat Municipal d'Habitatges Lliçà d'Amunt SL a
l'Alcalde, Ignasi Simón, i els
regidors Pere Grau i Josep
Santiago. L'Alcalde, Ignasi
Simón, va explicar que l'Ajuntament té la Societat Municipal d'Habitatges Lliçà
d'Amunt SL compartida al
50% amb la Diputació, que
la darrera promoció d'habitatges que havia fet havien
estat al barri de Sant Baldiri,
que aquesta darrera promoció d'habitatges ja estava acabada i que, ara, era el moment de canviar-ne els
representants, ja que encara
hi constaven membres de
l'anterior equip de govern.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA:
A FAVOR

3.- Acceptació de les subvencions del Departament
d'Educació com a titulars
de les escoles bressol
L'Espurna i Palaudàries.

El Ple va acceptar les següents subvencions concedides pel Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya a l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt dins del Programa de subvencions a corporacions locals titulars de
llars d'infants per al curs
2007-2008: 239.400 euros
per a l'Escola Bressol Municipal Palaudàries i 156.600
euros per a l'Escola Bressol
Municipal L'Espurna.
UNANIMITAT

4.- Modificació de l'Ordenança
Reguladora dels Preus
Públics.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de
l'Ordenança reguladora dels
preus públics amb la incorporació de la tarifa del servei
de deixalleria per a persones
de dret privat.
UNANIMITAT

5.- Aprovació de l'Ordenança
per a l'Estalvi d'Aigua de
Lliçà d'Amunt.
El Ple va aprovar inicialment
l'Ordenança d'estalvi d'aigua
de Lliçà d'Amunt.
ERC va aplaudir la intenció
d'aprovar aquesta ordenança
per ordenar el consum d'aigua, ja que Lliçà d'Amunt,
per la seva estructura, és un
gran consumidor d'aigua, va
dir. Tanmateix, aquest grup
municipal va manifestar que
trobava que l'ordenança incloïa factors que no tenien res
a veure amb l'estalvi d'aigua
estrictament, com el frau o la
relació amb la concessionària,
que creuen que haurien de tenir un altre tractament. Per
això, ERC va qualificar
aquesta ordenança de feixuga
i confusa. A més, va anomenar aspectes que creien que
no quedaven clars i va re-

treure que no se n'hagués parlat abans del Ple.
El regidor de Medi Ambient,
Pere Grau, va dir que es tractava d'una ordenança tipus,
fruit del treball de la Xarxa
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb adaptacions
locals. Grau va insistir en la
importància de fer un treball
eficaç, llarg i insistent d'informació i sensibilització pública respecte al canvi d'hàbits que representa aquesta
ordenança. El regidor de
Medi Ambient també va insistir en la urgència de l'aprovació d'aquesta ordenança,
per la situació excepcional de
sequera, i va dir que, com totes les normes, iniciava una
vida i ja hi hauria temps per
millorar-la i clarificar-ne aspectes. L'Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que les ordenances es milloren any rera any
i que, a més, hi ha el període
d'exposició pública, durant
el qual es poden presentar
al·legacions. De tota manera,
Simón va manifestar que,
precisament pel fet d'agrupar diferents aspectes, la
consideren una bona ordenança.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA: A
FAVOR

de mitjans i recursos, i el plànol 2 contra incendis forestals amb la ubicació dels hidrants.
UNANIMITAT

7.- Imposició d'una sanció
per infracció greu de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia de
Lliçà d'Amunt.
El Ple va acordar de sancionar
el senyor Alejandro Florenti
Gutiérrez com a responsable
d'una infracció greu, prevista
en l'apartat 3 de l'article 28 de
l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de
companyia de Lliçà d'Amunt,
per la tinença d'un animal
considerat perillós per la legislació vigent sense disposar de
la corresponent llicència administrativa de tinença de gossos
potencialment perillosos. Es va
acordar d'imposar-li una
multa de 150 euros i requerirli la sol·licitud de la llicència
administrativa de tinença de
gossos potencialment perillosos en el termini màxim de 15
dies.
UNANIMITAT

8.- Aprovació del Reglament
del Taxi de Lliçà d'Amunt.
6.- Actualització dels Plans
d'Actuació Municipal d'Emergències per a incendis
forestals, inundacions i
accidents en el transport
de mercaderies perilloses.
El Ple va aprovar la modificació dels tres Plans d'actuació municipal d'emergències, per a incendis forestals,
inundacions i accidents en el
transport de mercaderies perilloses, atès que era necessari actualitzar la composició
del CECOPAL i dels grups
actuants, els annexos generals del directori telefònic i

El Ple va derogar el Reglament d'ordenació municipal
del servei urbà de transport
en automòbils lleugers, modalitat “auto-turisme”, de
Lliçà d'Amunt i va aprovar
inicialment el Reglament del
Taxi de Lliçà d'Amunt.
El regidor de Transport públic i mobilitat, José Antonio
Ferreiro, va explicar que
aquest reglament actualitzava l'anterior, on hi havia
normes i lleis obsoletes, i que
incloïa algunes novetats,
com una identificació concreta dels taxis i el fet que

podran prestar servei per diferents municipis mancomunats. Ferreiro va dir que s'havia redactat sobre la base de
la llei del taxi i va afegir que,
un cop aprovat aquest reglament, es traurien a concurs
dues places de taxi, per a les
quals ja hi havia 7 o 8 persones interessades.
UNANIMITAT

9.- Aprovació del Pla d'Equipaments Esportius de
Lliçà d'Amunt.
El Ple va aprovar el Pla d'Equipaments Esportius de Lliçà
d'Amunt. Aquest pla, elaborat
amb el suport de la Diputació
de Barcelona, planifica, a partir d'un estudi previ, l'activitat
física i esportiva i els equipaments esportius necessaris a
Lliçà d'Amunt. L'estudi ha estat elaborat per l'empresa Atlas
Sport Consulting en col·laboració amb el Servei d'Esports
de la Diputació de Barcelona i
la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que es tractava d'un Pla
encarregat per l'anterior equip
de govern i que s'havia actualitzat amb la introducció de
petits pavellons que ara hi ha a
les escoles, el canvi de nom
dels regidors, etc.
UNANIMITAT

10.- Aprovació del Conveni
col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt pel període 2008-2010.
El Ple va aprovar el conveni
col·lectiu sobre les condicions
de treball del personal laboral
de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, l'Acord de funcionaris
del personal al servei de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i
l'Annex de condicions de treball pel col·lectiu de la Policia
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Local, per als anys 2008-2010.
ERC va felicitar l'equip de govern per haver arribat a un equilibri entre l'Ajuntament i els treballadors en relació al conveni
laboral, però va dir que els semblava pràcticament igual al que
ja existia, amb algunes novetats
com la duració, que passa de 2 a
3 anys, o el reconeixement gradual de l'antiguitat. ERC va dir
que en l'anterior conveni la
conciliació era superior i va anomenar algunes coses retallades.
També va preguntar sobre el
cost de la reducció gradual de la
jornada laboral.
La regidora de Recursos Humans, Neus Rius, va explicar

Maig de 2008

que, més que diners, s'ha afavorit la conciliació de la vida
laboral i familiar, amb la incorporació de la llei, que potser
no contempla alguns aspectes
anteriors, però en contempla
d'altres, els quals els treballadors han considerat més beneficiosos. Rius va afegir algunes
millores a les anomenades per
ERC, com l'elaboració per primera vegada d'un annex per a
la Policia Local o ajudes escolars d'escola bressol. La regidora de Recursos Humans va
contestar que els cost de la reducció de la jornada laboral
era del 2,1% de la base salarial,
però va afegir que, enguany,

només s'havia augmentat
l'IPC en un 2%. L'Alcalde, Ignasi Simón, va felicitar la regidora de Recursos Humans i el
Comitè Unitari de Personal
per haver arribar a un acord en
el conveni laboral, el qual considera que donarà una tranquil·litat laboral i valora com
amb avenços i positiu.
ICV va votar a favor d'aquest
punt al·legant que els treballadors, que són qui defensen els
seus interessos, l'havien signat.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA: A
FAVOR

CENTRE CÍVIC
CA L’ARTIGUES

ESPAI JOVE
EL GALLINER

C. de la Ribera d’Ebre, 81 (planta baixa)

C. de Folch i Torres, 117

08186 – Lliçà d’Amunt

08186 – Lliçà d’Amunt

93 860 73 50

93 860 70 01 - elgalliner@llicamunt.cat

Persona de contacte: Bea Quintana

Persona de contacte: Fátima Kallón

Horari: de 16 a 22 h

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

Maig i juny
ACTIVITATS
Curs de coneixement
de plantes medicinals
Curs introductori per identificar les
plantes medicinals mediterrànies i
conèixer-ne les propietats terapèutiques.
Inclou dues sortides al camp i un taller d’elaboració de productes medicinals.
Curs de cuina creativa
Curs on s’aprendrà a treure el màxim
profit dels aliments de temporada a
partir de la imaginació i la senzillesa.
Cuina saludable i imaginativa.

Dissabte 24de maig
ONA JOVE
Nit d’Aventura
Hora: a partir de les 22 h
Lloc: Patinòdrom

treballant i va explicar com s'hi
estava treballant.

11.- Afers urgents.
No hi va haver afers urgents.

13.- Preguntes.
12.- Mocions.
ERC va presentar una moció
per iniciar els tràmits per construir un camí per a vianants i bicicletes en el tram de la carretera
de Caldes a Granollers, entre
l'accés a Can Farell (Vivers Ernest) i el camí lateral de Pineda
Feu en aquest mateix marge de
la carretera. Aquesta moció es va
retirar, ja que l'Alcalde, Ignasi
Simón, va dir que ja s'hi estava

ERC va formular cinc preguntes en relació a l'obertura al
públic de la plaça de Julià
Martí, l'afectació del nou gasoducte d'Enagas Manresa Figueres que travessa el nord del
terme municipal, l'arranjament de la façana de l'Ajuntament i la col·locació de les
banderes, el cost del concert de
Jorge Drexler i la facilitació de
dades demanades.

RECEPTA DE CUINA

FOTO ANTIGA

Dissabte 10 de maig
ONA JOVE
Urban Jam
Hora: a partir de les 22 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

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 través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 –
08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria
de Comunicació de l’Ajuntament.

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.

Del dimarts 13 al divendres 16 de maig
ACTIVITAT
Setmana del Manga
Tallers de lletres japoneses, dibuixos manga, concurs... passi de pel·lícula i sopar

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.

REFORMAS FERNÁNDEZ
TODO EN REFORMAS,
• INTERIOR Y EXTERIOR
• FACHADAS
• TERRAZAS
• COCINAS
• BAÑOS
• CALEFACCIÓN
• INSTALACIONES, …

Jesús Fernández
637 741 299
637 741 297

☎
☎

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO
Y CONDUCTOS

TODAS LAS MARCAS

BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES.
15 AÑOS NOS AVALAN

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/Maria Fortuny, 5, local
08110 Montcada i Reixac
Tf./Fax 93 572 61 75

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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OPINIÓ
Grups Municipals

Quien crea que dentro del discurso
político puede caber todo se equivoca.
La política no puede ni debe nutrirse
jamás de demagogia. El alcance de la
palabra dada va mucho más allá de un
puro programa electoral, es el compromiso personal con nuestro municipio.
El reconocimiento del trabajo bien
realizado al final siempre tiene su recompensa, dicen que el movimiento se
demuestra andando y al final del camino los hechos hablan por sí solos.
A veces nos encontramos con amplios
artículos, escritos con palabras que nadie entiende, eso sí con letras muy
grandes para que no sean necesarias las
gafas para leerlos, que el único fin que
persiguen es el de confundir, engañar o
insultar a las personas con distinta manera de ver o de pensar.
A nuestro partido, a nuestra gente no
le afectan los ataques de aquellos que,
amparados en su propia cobardía, no
saben o no quieren mirar atrás.
Las críticas en la vida política son vitales ya que son un síntoma puro de
la democracia, que la hace aún más
grande si cabe. Pero lo que no engrandecerá nunca la democracia es la crítica sin sentido, la crítica destructiva,
la crítica porque si, sin propuestas alternativas.
El que critica con el único fin de destruir, lo primero que destruye es su
propia credibilidad y a la vez hace perder la confianza en los políticos. No
debemos olvidar que el mundo político está formado por personas, con
nombre y apellidos, con sus familias,
con sus ilusiones, con sus esperanzas,
con proyectos comunes a una gran
parte de la población.
Es muy difícil contenerse y no caer en
la tentación de responder a quienes
agravian a nuestros compañeros, compañeros en los que confiamos, apreciamos y ayudamos, compañeros que han
demostrado y siguen demostrando su
buena voluntad y su buen hacer, compañeros que cumplen su cometido de
una manera correcta y digna.
Con estas líneas queremos, desde la
agrupación del PSC de Lliçà d'Amunt,
dar nuestro más enérgico apoyo, ayuda
y ánimo a nuestros compañeros Ignasi
Simón, Neus Rius, Maria Marcos y
Juan Valderrama, solo les pedimos que
sigan por este buen camino con el que
han iniciado su andadura.

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 través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu
ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà

Home, hi ha errors que fan que una
relació sigui gaire bé impossible redreçar-la a curt termini. El dia que es va
acabar la lliga no totes les afeccions varen quedar contentes amb el resultat.
Al moment va haver-hi gent que va
utilitzar la condemna airada per expressar la seva frustració i encara no es
veu que hagin fet cap esforç per pair els
seus propis errors. Utilitzar adjectius
que expressen barroerament la seva
disconformitat en les coses que passen.
Qualificar sense massa miraments als
qui hem estat protagonistes de fets que
ja són història i dels quals, evidentment, no ens en penedim pas. Pretendre que tot s’hi val és una manera de
fer que no passa factura, són cegueres
d’enlluernats. La seva raó, diuen, és la
veritat única i obliden dues coses: que
potser no la tenen, la raó, i que les formes són part del propi discurs.
Són gent que s’autoanomenen protectors de la transparència i promotors de
la participació ciutadana. Que donen
per fet que els seus arguments són tan
convincents que no podem donar un
no per resposta. Són aquella mena de
persones que les veus venir i de les que
no te’n refies ni un pèl. Que saps que
les seves propostes, amb cara de bon
minyó, busquen allò que no diuen.
Que volen fer difícil argumentar un no
per resposta als seus suggeriments. En
realitat juguen, clarament, a la transparència una mica tèrbola de la doble
intenció.
De fet les coses són més senzilles per
nosaltres. Simplement ens agrada més
la tertúlia. Ha estat més educada.
Ho agafeu o no? Potser aquí estigui el
dilema.
CiU en l’anterior govern municipal,
no va utilitzar aquest espai d’opinió
de la revista, argumentant que la política de participació que es practicava
era una fal·làcia. En va quedar constància en el seu moment. Ja ho dèiem
al principi. Les relacions humanes tenen un component gestual que també
és discurs. No cal dir, altre cop, que
com a humans les relacions costen de
redreçar.
Per cert, heu observat que el mes de
juny, és a dir en nou mesos, els grups
ERC i ICV–EUiA, ara a l’oposició, ja
hauran disposat del mateix espai d’opinió que nosaltres en quatre anys.

El passat dia 9 de Març en les Eleccions Generals a les Corts Generals, el
Partit Popular de Lliçà d'Amunt va
obtenir els millors resultats de la formació en la comarca, sent al seu torn
la segona força política en el nostre
municipi. El PP va triplicar en nombre de vots a les formacions polítiques
d'ERC i EUiA-ICV, grups que han
estat governant el nostre municipi en
l'anterior legislatura.
Des del Partit Popular de Lliçà d’Amunt volem mostrar el nostre agraïment a totes les persones que han dipositat la seva confiança en la nostra
formació política. Aquesta vegada no
ha pogut ser, sents dubte, el Partit Popular sabrà fer una oposició eficaç i
constructiva que vetllarà pel benestar
de tots els espanyols.
El Partit Popular de Lliçà d’Amunt ha
sabut fer durant els anys que ha estat
com grup opositor una política, que
independentment de la formació que
governés, sempre ha tingut en
compte les prioritats del nostre municipi i el benestar dels seus veïns. Moltes de les propostes que va presentar el
Partit Popular es van dur a terme en
l'anterior legislatura, unes altres no,
pel simple fet d'haver estat presentades pel Partit Popular. Ara, unes altres
d'aquelles mocions presentades pel
PPC estant en l'oposició, s'estan
duent a terme en aquesta legislatura,
en la qual governem en coalició amb
PSC i CIU.
Sabem que els resultats d'aquestes
eleccions no són extrapolables a les
municipals però des d'aquí volem fer
una crida als nostres votants: cal seguir
mobilitzant-se durant tota aquesta legislatura per poder obtenir el mateix o
similar resultat, i així poder disposar
d’un major nombre de regidors. Si volem que el nostre partit sigui clau a
Catalunya hem de créixer des de les
bases i aconseguir el major nombre de
representants en els Ajuntaments.
Sabem que ser afiliat o fins i tot demanar el vot per al Partit Popular és
difícil en algunes zones de Catalunya
però el municipi de Lliçà d’Amunt a
donat un exemple de maduresa democràtica.
El Partit Popular de Lliçà d'Amunt us
dóna les gràcies a tots els que vau decidir donar el suport al nostre partit
en les eleccions generals del passat 9
de març.

d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar
sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o pas-

Al dia de tancament no s’ha rebut cap
escrit del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

saport. 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.

Estem parlant d’una cosa que tots els
grups polítics escrivim i prometem als
nostres programes electorals, i que durem a terme si estem al Govevrn. CiU
“menteix” i més concretament el seu
portaveu Sr. Pere Grau, quan a la propaganda electoral del seu partit contesta a la pregunta:
Com alcalde, com voldrà que sigui la
participació ciutadana
Resposta: Oberta i compromesa. Necessitem que tots junts definim el nostre futur. És hora de prendre decisions.
No pot ser que això sigui únicament
decisió d’uns quants. S’ha de fer tot
allò que sigui necessari per aixecar a la
gent de la cadira. És imprescindible.
És una veritable fal·làcia, ¿a qui vol enganyar? Resposta que contradiu la seva
intervenció en nom de CiU al Ple del
31 de gener quan va dir, i ha de constar
en acta: que els ciutadans en alguns temes ja havien participat el dia 25 amb
el seu vot. Això posa de manifest quina
és la intenció de CiU respecte de la participació ciutadana al nostre municipi.
Esperem que els seus socis de Govern,
sobretot el PSC, els demanin responsabilitats polítiques; aquestes són les
contradiccions que existeixen en un
govern anti-natura, on uns s’uneixen a
uns altres només pel poder i no per interessos polítics ni socials.
Per al PSC, al seu programa electoral,
la participació ciutadana és el seu cavall de batalla. Recolza al seu soci de
govern en el que ha dit en el ple?
Quina contradicció amb el que en l’editorial del Butlletí municipal n. 5 el
Sr. Alcalde publica sobre participació
ciutadana.
Mai des de 1979 va haver-hi tanta Participació Ciutadana en Lliçà d’Amunt
fins que el govern format per ERC i
ICV-EUiA vàrem posar en marxa el
ROM (Reglament Orgànic Municipal) i el vàrem desenvolupar creant els
consells sectorials, el Consell Municipal de Participació Ciutadana, o de
Poble, diferents debats amb entitats i
federacions, i amb els ciutadans/es i el
Cara al Poble.
Sabem que no va ser suficient però va
ser un inici. Què quedarà ara?

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Bústia del lector
Incendio
Soy una ciudadana de Lliçà d’Amunt que el
día 18/02/08, a las 07:00 h sufrí un incendio
en mi casa, en la planta baja al lado del depósito de gasoil, en la cual nos encontrábamos mi hija de cuatro años y yo.
Mi grata sorpresa fue ver cómo, en muy
poco tiempo y sin haber dado aviso por mi
parte a los servicios de emergencias, apareció un coche de la policía local de Lliçà d’Amunt con tres agentes que nos auxiliaron de
inmediato y mostraron un gran interés por
nuestro estado y sobre todo por el de mi hija,
que se encontraba muy nerviosa e inquieta
por los hechos acontecidos.
También es de agradecer la rápida intervención de los bomberos que se presentaron en
mi domicilio en pocos minutos evitando males mayores.
Pasados unos días, después de la tragedia,
fui a las dependencias de la policía local

Maig de 2008

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
través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà
d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10-11
línies (uns 800 caracters) 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.
para expresar nuestro más sincero agradecimiento a los agentes que nos auxiliaron
aquella mañana, y que gracias a su profesionalidad y buen saber hacer, evitaron males
mayores.
Escribo estas líneas para expresar mi más
sincero agradecimiento a estos policías, de
los que siempre nos acordamos para quejarnos cuando nos ponen multas y nunca para
agradecerles su buena labor.

Loreto López-Davalillo Vélez

Primer aniversario EspaiGarum
Hemos tenido que esperar 365 días pero, por
fin, celebramos el primer aniversario de EspaiGarum de Lliçà d’Amunt, ¡ya era hora! Fue
una celebración modesta, sin estridencias.
Eso sí, con una exposición de nivel (“Picturage” de Raul Salvatierra) y música de Fu-

sione (Mar de Tinta), y soplamos la vela, y leímos un texto de agradecimiento e intenciones, y bebimos un poquito de vino, y nos reímos, y pasamos un buen rato. Vamos, lo que
es una celebración al uso, ni más ni menos...
Llevamos 12 exposiciones y es hora de mirar atrás. Hemos asumido elogios y críticas e
intentado mejorar, pero siempre hemos tenido claro los dos propósitos de este proyecto: crear un espacio expositivo estable en
Lliçà d’Amunt, promoviendo a la vez la posibilidad de exponer a artistas que no están en
los círculos artísticos habituales. Un año
después nadie duda de que en el desierto
expositivo de Lliçà EspaiGarum brilla con luz
propia. En cuanto a las obras, han sido doce
propuestas creadas por sus autores expresamente para este espacio, siempre ante el
reto que supone unas medidas mínimas de
200x240x80cm. Parece que el resultado no
ha dejado indiferente. Por todo ello queremos

agradecer la participación a cada uno de los
15 artistas que han expuesto durante este
año. También queremos agradecer a todos
los que fielmente han asistido a las inauguraciones y que con sus críticas y sugerencias
dan sentido a EspaiGarum.
Como estas doce exposiciones nos han enseñado que tener los objetivos claros a la
hora de iniciar un proyecto es fundamental,
hemos decidido seguir potenciando, más si
cabe, la participación de nuevos artistas, sin
limitación en su disciplina, siempre que tengan en cuenta que EspaiGarum no tiene
electricidad, e iniciar paralelamente una serie de intenciones que esperamos fructifiquen en nuevas actividades alrededor de la
creación artística.
Gracias a todos por este año mágico y ¡Bienvenidos al segundo año de ESPAIGARUM!

Horaris:
• Casal d’estiu: 9 a 13h i de 15 a 17h.
• Menjador: 13 a 15h.
• Cangur: 7.30 a 9h.

MENTS, on pasaran una setmana inoblidable.

Màrius Gómez

Entitats
Arriba l’estiu amb el Casal d’Estiu
Com cada any, el mes de juliol arriba el
Casal d’Estiu de Lliçà d’Amunt a càrrec
del Grup l’Esplai de Lliçà d’Amunt, el
qual pretén fer viure l’estiu als infants
d’una manera dinàmica, divertida i on
ells, diàriament, gaudeixin i estiguin
amb els seus companys/es.
Aquest any el casal està format per les
cinc setmanes de juliol, començarem el
30 de juny i es finalitzarà l’1 d’agost. Es
realitzarà a l’escola de Països Catalans.
Seran cinc setmanes plenes d’activitats,
tallers, sortides, jocs, que estan destinats
a nens des de P3 fins a 1r d’ESO.
En aquestes cinc setmanes faran:
• Una hora de piscina diàriament.
• 2 sortides.
• Setmanes temàtiques (on cada setmana

treballaran sobre un tema diferent, i
centraran jocs, tallers, etc, al tema escollit, com per exemple la natura).
• Jocs pel poble.
• Festa de comiat.
• Per els més grans, també dedicaran
dos tardes a la setmana perquè realitzin el quadern d’estiu.
I moltes coses més, tot això adaptat a les
diferents edats amb les que treballem en
aquest casal, ja que el que més important
es que els nens/es aprenguin, juguin, es
relacionin amb altres companys i sobretot
que es diverteixin i gaudeixin del casal.
A part del casal, també s’ofereix un servei de menjador i de cangur per a tots
els nens/es, on constantment, a totes
dos activitats, hi ha monitores/ors responsables vigilant-los

Dates importants a recordar:
• Inscripcions: aquest anys les inscripcions seran des del 9 de maig fins el 6
de juny als Galliners.
• Reunió de pares: serà el dijous 26 de
juny a l’Ateneu L’Aliança.
• Casal d’Estiu: del 30 de juny a l d’agost.
• Campaments: serà del 26 de juliol al
2 d’agost.
I per aquells que els hi agradin les aventures i la natura, l’ultima setmana de juliol (és a dir, del 26 de juliol al 2 d’agost)
també es poden apuntar a CAMPA-

Per últim volem esmentar que l’organitzador del Casal d’Estiu, com cada any i
des de fa molts anys, és el Grup d’Esplai
de Lliçà d’Amunt, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
L’Esplai és una entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’educació en el lleure
amb els infants. Té mes de 30 anys d’experiència i sempre ha estat molt vinculada a la vida de Lliçà d’Amunt.
Per a més informació, us podeu adreçar
al telèfon de l’Esplai: 93 841 56 95
Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt

PREUS DE LES ACTIVITATS
Casal d’Estiu

Menjador

Cangur

Casal 5 setmanes: 212€
Casal 4 setmanes: 182€
Casal 3 setmanes: 152€

5 setmanes: 120€
4 setmanes: 100€
3 setmanes: 80€
Esporàdic: 8€

5 setmanes: 60€
4 setmanes: 50€
3 setmanes: 40€
Esporàdic: 5€

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 través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. 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 caracters) 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.
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AGENDA
ESPAIGARUM
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.

Picturage
Il·lustració/Graffiti.
A càrrec de Raúl Salvatierra.
“Va agafar els aerosols el 1999 i no els ha
deixat des de llavors. El seu estil es mou entre el Freestyle, el Wild Style i la il·lustració
pura i dura. Treballs molt coloristes i elaborats. L’exposició que ens mostra a EspaiGarum són 16 obres de 25x25 cm realitzades
amb Montana i Poscas sobre melamina.
Tota la essència dels grans murals habituals
en el seu treball, condensada en una obra
de petit format que no deixa indiferent”.
Aquesta exposició es va inaugurar el 5 d’abril passat, coincidint amb la celebració del
primer aniversari d’EspaiGarum.
Data: Fins al dissabte 3 de maig
Un pessic d’art
Pintura. A càrrec de Marohe.
Data: Del 4 al 31 de maig
Lloc: Carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
espaigarum@gmail.com;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez
EXPOSICIÓ
Concurs fotogràfic Les dones de Lliçà
d’Amunt en qualsevol espai comunitari del municipi
Dins de les activitats del Pla d’Igualtat
Dona-Home 2008.
Data: Fins al diumenge 11 de maig
Lloc: Casal de la Gent Gran
Horari: De dilluns a diumenge, de 15 a
20 h; divendres i dissabte, de 10 a 13 h;
diumenge de 9 a 13 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament
VIATGE
Croàcia
6 dies. 1r dia: Barcelona-DubrovnikNeum, 2n dia: Neum-Split;
3r dia: Neum-Mostar-Orebic; 4t dia:
Orebic; 5è dia: Korcula; 6è dia: OrebicBarcelona. És imprescindible el passaport amb vigència de sis mesos.
Dia de sortida: 4 de maig
Inscripcions i més informació: AV Ca
l’Artigues (Sr. Febrer: 93 860 70 64)

Preu: 590 euros (100 euros a l’hora de
reservar la plaça)
Organitza: AV Ca l’Artigues

CONCERT
JOCVO (Jove Orquestra i Cor del Vallès
Oriental)
Concert del desè aniversari de la JOCVO.

TALLERS
Creixement personal
Dins del Pla d’Igualtat 2008. Amb motiu del Dia de la Salut de les Dones, que
se celebra el 28 de maig. A càrrec de
Magda Marty.

Data: Diumenge 25 de maig
Lloc: Mollet del Vallès
Més informació: Escola de Música de
la Vall del Tenes
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Dia: Tots els dimarts del mes de maig
Hora: De 10 a 12 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Inscripcions: Pavelló Municipal d’Esports (de dilluns a divendres, de 8 a 12 h i
de 16 a 21 h); Pla d’Igualtat Dona –
Home (Serveis Socials; Carme Expósito;
de 9 a 13 h); a través del correu electrònic
de l’Espai Dona del web municipal
www.llicamunt.cat
Preu: Gratuït
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT
Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets.

RACÓ DEL CONTE
“Tristany i Isolda”
A càrrec de Núria Ramon.
Dia: Divendres 9 de maig
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: Ajuntament
LA PETITECA
“Pintem dibuixos amb aquarel·les”
Dies: Del dilluns 19 al divendres 23 de maig
Horari: De 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: Ajuntament
ESPECTACLE INFANTIL
El traginer de jocs
Jocs al carrer. A càrrec de la companyia
Tombs Creatius. “El traginer de jocs és una
proposta de jocs de carrer de fusta, fets artesanalment, que fa més de tres anys que
viatja de poble en poble. A dia d’avui, han
creat i traginat una vuitantena de jocs, alguns dels quals els acompanyen des del primer dia, mentre que d’altres fa ben poc que
són amb ells. La proposta de joc és lliure, no
està conduïda, cada persona ha de descobrir
per ella mateixa el joc i decidir com hi vol
jugar. Són jocs que pots estar-t’hi jugant
una i altra vegada. El joc planteja un repte”.
Data: Diumenge 25 de maig
Hora: 18 h
Lloc: Plaça de Catalunya
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org
Organitza: Ateneu L’Aliança

Data: Divendres 30 de maig
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots
CANTATA
El Molí
Amb la participació de 60 escoles de
primària del Vallès Oriental (més de
2.300 nens i nenes), entre elles Països
Catalans, Sant Baldiri i Martí i Pol de
Lliçà d’Amunt. Coproduïda amb els
serveis educatius de l’Auditori de Barcelona. L’escriptor de l’obra és Josep Pedrals; el compositor és Josep Vila i la direcció musical és de Josep Prats i
Elisenda Carrasco. L’activitat pretén
promoure i millorar l’educació musical.
La intenció és que els nens i les nenes
visquin una projecció i una valoració
social del seu treball quotidià a l’aula i
que comparteixin amb altres escoles el
que cadascú ha treballat en el seu centre,
tot oferint al públic de la comarca els
concerts finals amb tots els elements
que requereixen un bon concert.
Dates: Dissabte 31 de maig (CEIP Països
Catalans) i diumenge 1 (CEIP Martí i Pol),
dissabte 7 (CEIP Sant Baldiri) i 8 de juny
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Auditori de Granollers
Més informació: 93 860 07 08 /
educa@vallesoriental.cat
Organitza: Consell Comarcal, conjuntament amb l’Associació Cultural, l’Ajuntament de Granollers i el Teatre Auditori
XERRADA
Dona i salut laboral
Dins del Pla d’Igualtat 2008. Amb motiu del Dia de la Salut de les Dones, que
se celebra el 28 de maig. Per a alumnes
del SEFED. A càrrec de Neus Moreno,
metgessa i sindicalista.
Dia: Dimecres 28 de maig
Més informació: Pla d’Igualtat Dona –
Home (Serveis Socials; Carme Expósito; de 9 a 13 h)
Organitza: Ajuntament

ACTIVITATS DEL CASAL
DE LA GENT GRAN
divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
ACTIVITAT
Ball
Amb música en directe.
Horari: De 17 a 20 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
dimecres 7 de maig
SORTIDA
Firagran
(L’Hospitalet del Llobregat)
Hora de sortida: 10 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Inscripcions i més informació: Els
divendres, de 10 a 13 h, al Casal de
la Gent Gran, fins al 25 d’abril
Preu del transport i el dinar: 28 €
del dilluns 12
al dissabte 17 de maig
VIATGE
“La ruta de la plata”
1r dia: Origen-Aranda de Duero-La
Bañeza; 2n dia: Lleó-Villafranca del
Bierzo-La Bañeza; 3r dia: Llac de Sanabria-Astorga-La Bañeza; 4t dia: Zamora-Jiménez de Jamuz-La Bañeza; 5è
dia: Salamanca-La Bañeza; 6è dia: La
Bañeza-dinar en ruta-origen.
Inscripcions:
Casal de la Gent Gran
Preu: 458 euros (inclou estància en
hotel de 3 estrelles, en règim de pensió completa amb aigua, vi i cafès al
migdia, i totes les visites, les entrades
i les guies.
Més informació:
Casal de la Gent Gran
CRIDA
Socis i membres per a la Junta de
l’Associació del Casal de la Gent
Gran
L’Associació del Casal de la Gent
Gran fa una crida a totes les persones
grans del municipi per fer-se socis de
l’entitat, així com per presentar-se
en la propera elecció de nous càrrecs
per a la Junta.
Més informació:
Casal de la Gent Gran

A l’agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les entitats registrades en el Registre municipal d’entitats. Les activitats s’han de lliurar durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 –
08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Les activitats han d’incloure: el tipus, el nom, una explicació, la data, l’horari, el lloc, les inscripcions, el preu i l’organització.

Telèfons útils Horaris del Bus Urbà
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 841 66 22
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 841 91 69
Escola Bressol Municipal L’Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

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

8:34
8:35
8:37
8:38
8:40
8:41
8:47
8:55

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

9:33 10:33

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

16:03 17:03

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

9:34
9:35
9:37
9:38
9:40
9:41
9:47
9:55

11:34
11:35
11:37
11:38
11:40
11:41
11:47
11:55

16:04
16:05
16:07
16:08
16:10
16:11
16:17
16:25

18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:11
18:17
18:25

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

20:03

21:58
21:03 22:03

20:04
20:05
20:07
20:08
20:10
20:11
20:17
20:25

21:04
21:05
21:07
21:08
21:10
21:11
21:17
21:25

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

6:34
6:35
6:37
6:38
6:40
6:41
6:47
6:55

7:34
7:35
7:37
7:38
7:40
7:41
7:47
7:55

10:34
10:35
10:37
10:38
10:40
10:41
10:47
10:55

13:04
13:05
13:07
13:08
13:10
13:11
13:17
13:25

14:04
14:05
14:07
14:08
14:10
14:11
14:17
14:25

15:04
15:05
15:07
15:08
15:10
15:11
15:17
15:25

17:04
17:05
17:07
17:08
17:10
17:11
17:17
17:25

19:04
19:05
19:07
19:08
19:10
19:11
19:17
19:25

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

MAIG
Farmàcia Portabella: 1 i 31
Farmàcia Valeta: 3 i 4
Farmàcia Esplugas: 10 i 11
Farmàcia Galcerán: 17 i 18
Farmàcia Trullols: 24 i 25
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
LLIÇÀ D’AMUNT

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

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

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

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

7:27
7:33
7:35
7:43
7:47
7:49
7:52

8:27
8:33
8:35
8:43
8:47
8:49
8:52

9:27
9:33
9:35
9:43
9:47
9:49
9:52

10:27
10:33
10:35
10:43
10:47
10:49
10:52

11:27
11:33
11:35
11:43
11:47
11:49
11:52

12:57
13:03
13:05
13:13
13:17
13:19
13:22

13:57
14:03
14:05
14:13
14:17
14:19
14:22

14:57
15:03
15:05
15:13
15:17
15:19
15:22

15:57
16:03
16:05
16:13
16:17
16:19
16:22

16:57
17:03
17:05
17:13
17:17
17:19
17:22

17:57
18:03
18:05
18:13
18:17
18:19
18:22

18:57
19:03
19:05
19:13
19:17
19:19
19:22

19:57
20:03
20:05
20:13
20:17
20:19
20:22

20:57
21:03
21:05
21:13
21:17
21:19
21:22

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
9:49

10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:38
10:40
10:44
10:47
10:49

11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:38
11:40
11:44
11:47
11:49

13:00
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:08
13:10
13:14
13:17
13:19

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

15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:08
15:10
15:14
15:17
15:19

16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:08
16:10
16:14
16:17
16:19

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

18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:08
18:10
18:14
18:17
18:19

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

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

21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:08
21:10
21:14
21:17
21:19

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

FARMÀCIA VALETA
J. Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

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

6:27
6:33
6:35
6:43
6:47
6:49
6:52

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

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
7:49

8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:38
8:40
8:44
8:47
8:49

FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 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

FARMÀCIA GALCERÁN
C. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS

Web municipal
www.llicamunt.cat
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 i la informació sobre
la reserva de la publicitat.

Nota
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, 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, per tal de solucionar el problema.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

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