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CANVIA EL SISTEMA DE
RECOLLIDA DE GOSSOS
L'Ajuntament s’ha vist obligat a canviar el
servei de recollida de gossos.

• Amb la nova normativa, el Centre d’Acollida
d’Animals Can Moret, que fins ara ha fet el
servei de recollida de gossos a domicili a
Lliçà d’Amunt, no podrà continuar prestant
aquest servei i només atendrà les sol·licituds
dels particulars que portin els animals a les
seves instal·lacions, amb acceptació subjecta
a la capacitat del centre. També a l’Ajuntament
li cobraran 5 vegades més per recollir gossos
abandonats.

• Per tant, a partir d’ara, les persones que
vulguin desprendre’s del seu gos hauran de
portar-lo personalment a un centre autoritzat
i fer-se càrrec del cost que tingui: Centre
d’Acollida d’Animals Can Moret (L’Ametlla
del Vallès): 93 843 02 53; Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics de Companyia
(Granollers): 93 840 27 77 (només per a
casos especials).

• El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics
de Companyia (CAADC), inaugurat el passat
20 de juliol, està situat a Granollers. La gestió
del CAADC va a càrrec del Consell Comarcal,
per acord de més de trenta municipis de la
comarca. Té una capacitat màxima de 130
places i dóna servei als municipis implicats
per atendre urgències relacionades amb
animals, com ara: captura de gossos
rodamóns, atenció sanitària a animals ferits
en accidents, residència d’animals propietat
de persones amb dificultats per atendre’ls,
etc. Entre les seves funcions principals, també
hi trobem: un programa d’adopcions i
campanyes informatives de foment de la
tinença responsable d’animals.

ELS LLIÇANENCS COMENCEN A
PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓ
DEL FUNCIONAMENT DEL
CENTRE CÍVIC DE PALAUDÀRIES
La Mesa Cívica de Palaudàries es va
constituir el passat 6 de juliol. Es tracta
d’un grup de treball representatiu de
diferents àmbits (associacions de veïns,
ciutadans i ciutadanes, pares i mares de
la nova escola bressol, joves...) que
definiran les línies principals que han de
marcar el funcionament del Centre Cívic
de Palaudàries, que s’inaugurarà al
setembre.

• En la primera reunió, a banda de constituir-
se la Mesa, es va informar a la vintena
d’assistents dels objectius, els espais,
l’organització, el funcionament i les activitats
d’un centre cívic.

L’AJUNTAMENT REFORÇA EL
SERVEI DE RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS

Els residus voluminosos que de tant en
tant produïm a les llars, com ara
matalassos, mobles, electrodomèstics, etc.
s’han de dur a la deixalleria o se n’ha de
concertar la recollida mitjançant una
trucada prèvia i gratuïta a l’Ajuntament,
tal com han fet 129 veïns durant el mes
de juny.

• Malgrat l’existència d’aquests serveis, que
són gratuïts, molta gent segueix abandonant
aquests residus al costat dels contenidors
d’escombraries. Aquesta pràctica és incívica,
degrada la imatge del nostre poble, està
prohibida i ens surt molt cara a tots.

• Els mesos de primavera i estiu són
especialment conflictius. Aquest juliol, per
afrontar l’allau d’abocaments, s’ha hagut de
posar en marxa un dispositiu de reforç de la
recollida de voluminosos per tal d’afrontar
aquestes males pràctiques que a tots ens
perjudiquen.

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ
DE DROGODEPENDÈNCIES
COMPTA AMB UN NOU
PROFESSIONAL

El Programa de prevenció de
drogodependències de la Vall del Tenes
compta, des del passat mes de juliol, amb
la figura d’un coordinador.

•Gràcies a un estudi realitzat pels
professionals implicats en aquest Programa,
sobre l’actualitat del programa i noves
propostes, s’ha aconseguit una subvenció
de la Diputació per tenir un professional
expert en el tema de prevenció de les
drogodependències per coordinar totes les
actuacions.

•Aquest coordinador treballa per als quatre
pobles que formen la Mancomunitat de la
Vall del Tenes: Bigues i Riells, Santa Eulàlia
de Ronçana, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt, tot
i que es troba ubicat a les dependències de
Serveis Socials del nostre poble.

•Els professionals implicats en el Programa
de prevenció de les drogodependències de
la Vall del Tenes pretenen ampliar els àmbits
d’intervenció de la seva feina: des de l’àmbit
escolar fins al de l’oci, a més de la família i

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN
ROURE RENOVA LA JUNTA
L’Associació de Veïns de Can Roure va
celebrar una assemblea general, el passat
6 de juny, on es  va escollir la nova junta
directiva, presidida per Anna M. Navarro
Relaño.

• En la segona reunió, que va tenir lloc el
passat 15 de juliol, es van debatre aquests
temes.

• En les properes reunions, s’elaboraran
propostes, es definiran les conclusions i es
prepararà la inauguració d’aquest nou
equipament municipal.

LA CANTANT ROSARIO FARÀ UN
CONCERT PER LA FESTA MAJOR

A iniciativa de l’Ateneu L’Aliança i amb la
col·laboració de l’Ajuntament, la coneguda
cantant Rosario, amb anys de trajectòria
en el món musical, vindrà a Lliçà d’Amunt
per la Festa Major per oferir un concert del
seu darrer disc De mil colores, un disc on
sintetitza cultures, ritmes i maneres
d’expressar la música.

• El concert tindrà lloc el 10 de setembre, a
les 23 h, al Parc de la Fàbrica.

•Es venen entrades anticipades a l’Ajuntament,
l’Aliança, Disc K7 de Granollers, la parada de
música del mercat i a Servicaixa, al preu de
15 euros. A la taquilla del concert, el preu
serà de 18 euros.

la població en general. Cada àmbit de treball
tindrà la seva programació concreta per a
tractar aquest tema, des de la perspectiva
educativa i social de la prevenció del consum
de drogues en situacions de risc.

98 ALUMNES CURSARAN
BATXILLERAT A L’INSTITUT
El proper curs escolar, l’IES Lliçà comptarà
amb 53 alumnes a primer de Batxillerat i 45
alumnes a segon, segons el resultat de les
matriculacions.

LA GENERALITAT APROVA LA
CREACIÓ DEL CEIP DE CA
L’ARTIGUES
La Generalitat va aprovar, el passat 7 de
juliol, la creació de quinze escoles noves
d’educació infantil i primària en diferents
punts de Catalunya, per tal de fer front a la
futura demanda de places escolars; entre
aquests centres docents hi ha el CEIP Ca
l’Artigues de Lliçà d’Amunt, ubicat entre els
carrers de l’Alacanten, de la Marina i del
Matarranya.
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Lliçà en 5 minuts
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Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,

i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75

llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80

PROPERES FESTES DE
BARRI

1 d’agost:
FESTA DE BARRI DE CAN
ROVIRA NOU
Organitza: AV de Can Rovira
Nou

Diumenge 1 d’agost,
a les 12 h, al camp d’esport,
Festa de l’escuma
a les 12 h, al local social,
Torneig de dòmino (finals)
a les 12 h, a les pistes de
petanca,
Torneig de petanca (finals)
a les 18 h, al camp d’esport,
Berenar infantil
a les 19 h, al camp d’esport,
Espectacle infantil amb
Mascarada
a les 20 h, al camp d’esport,
Fi de festa i lliurament de
trofeus

6, 7 i 8 i d’agost:
FESTA DE BARRI DE CAN
ROURE
Organitza: AV de Can Roure

Divendres 6 d’agost,
a les 18 h,
Finals del torneig de petanca
a les 21 h,
Refrigeri per als participants

Dissabte 7 d’agost,
a les 10 h,
Passeig amb bicicleta i
torneig de futbol sala
a les 20 h,
Concurs de dibuix
(presentació d’obres) i de
poesia (presentació d’obres)
a les 21.30 h,
Sopar de germanor
a les 23 h,
Música en viu amb el grup
Boston. A la mitja part,
lliurament de premis de
petanca i futbol sala.

A Lliçà, són molts els propietaris de parcel·les sense edificar que no les desbrossen ni les netegen
regularment, tot  i que estan obligats per les lleis i les ordenances municipals a mantenir-les netes i
lliures d’arbusts i vegetació, tant per raons sanitàries com de prevenció d’incendis. En aquests moments,
el fet de no fer-ho els pot comportar una sanció d’entre 10.001 i 100.000 euros. I advertim que
l’Ajuntament entrarà en aquesta qüestió amb contundència.

Durant el mes de juliol, s’ha elaborat l’inventari de parcel·les brutes amb l’objectiu de comunicar als
propietaris l’obligació que tenen de manternir-les netes i les sancions que se’ls poden imposar.
Paral·lelament, s’han obert expedients disciplinaris a parcel·les que es troben en molt mal estat o que
han estat denunciades per aquest motiu.

Aquestes accions se sumen a la resta d’operatiu municipal per afrontar la temporada d’estiu quant a
la prevenció d’incendis: l’aprovació, per Ple, de la delimitació de les franges de provenció de barris que
ens permetrà protegir-los tots abans d’un any i la creació, enguany, de dos trams de franges de protecció
contra incendis als barris de Can Roure i Ca l’Artigues; la neteja de les parcel·les i zones verdes municipals
-predicar amb l’exemple- que molts veïns ja hauran pogut apreciar; el dispositiu local de vigilància i
extinció d’incendis proporcionat per Protecció Civil (3 vehicles, 6-10 efectius, diàriament) i el Pla de
vigilància complementària d’incendis forestals dirigit per la Diputació de Barcelona (ruta diària per Lliçà
d’Amunt i Lliçà de Vall, 15 de juny-15 de setembre), així com l’actualització del Pla d’Actuació Municipal
per emergències d’incendis forestals, simulacres d’activació de la guia d’actuació per a emergències
d’incendis forestals i la difusió de fullets informatius a determinats barris.

L’equip de govern espera que totes aquestes accions de prevenció ens facin passar un estiu sense
incendis i desitja unes bones vacances a tots els ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt.

LES ENTITATS
PROPOSEN:

Diumenge 8 d’agost,
a les 12 h,
Festa de l’escuma
a les 19 h, Lliurament de
premis dels concursos de
dibuix i poesia, i lectura de
les poesies
a les 19.30 h, Pallassos i
titelles amb el grup Tururut
a les 21 h, Xocolatada i Fi de
festa

1, 7 i 8 d’agost,
a la seu de l’Associació de
Propietaris:
FESTA DE BARRI DE CAN
SALGOT
Organitza: AP de Can Salgot

Diumenge 1 d’agost,
a les 11 h, Final del torneig
de dòmino

Dissabte 7 d’agost,
a les 12 h, Campionat de tir
amb carabina
a les 18 h, Campionat de
petanca
a les 23 h, Ball popular gratuït

Diumenge 8 d’agost,
a les 11 h, Missa
a les 12 h, Concurs de dibuix
a les 14 h, Aperitiu familiar
per als veïns de Can Salgot
a les 17.30 h, Berenar i festa
infantil amb pallassos
a les 22.30 h, Ball popular,
lliurament de premis i focs
artificials de fi de festa

13, 14 i 15 d’agost:
FESTA DE BARRI DE PINEDES
DEL VALLÈS
Organitza: AV de Pinedes del
Vallès

Divendres 13 d’agost,
a les 8 h,
Tro d’inici de festa i cercavila
a les 9 h,
Campionats de dòmino,
petanca i escacs
a les 18 h,
Concurs de dibuix infantil i
festa d’escuma

a les 19 h,
Futbol sènior
a les 22 h,
Ball

Dissabte 14 d’agost,
a les 8 h,
Campionats de dòmino i escacs
a les 9 h,
Jocs infantils, manualitats i
gimcana
a les 10 h,
Futbol sènior
a les 18 h,
Xocolatada i pallassos
a les 22 h,
Ball

Diumenge 15 d’agost,
a les 9 h,
Campionats de dòmino,
petanca i escacs
a les 10h,
Gimcana
a les 18 h,
Futbol veterans
a les 21 h,
Lliurament de trofeus i tro de
fi de festa

13, 14 i 15 d’agost:
FESTA DE BARRI DE CAN
COSTA
Organitza: AV de Can Costa

SORTIDA A LA CIUTAT DE
REPÒS I DE VACANCES
DE TARRAGONA

Dies: DEL 25 D’OCTUBRE A L'1
DE NOVEMBRE
Inscripcions: a partir del dijous
2 de setembre, a l’Ajuntament
Preu: 133 euros (pensió
completa i transport)
Paga i senyal: 50 euros
Places limitades
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials

La Junta Directiva de
l’Associació de Veïns de Ca
l’Artigues vol aclarir que aquesta
associació no és l’autora de la
pancarta del carrer de Francesc
Macià.

Tots contra
els  incendis

 * El Bus ajusta l’oferta a la demanda del període de vacances:
Durant aquest mes d’agost, el bus urbà suprimirà algunes expedicions, concretament les

del migdia, ja que durant l’estiu baixa la demanda del servei en aquesta franja horària.
* Casal d’Avis:

Durant el mes d’agost, tots els tallers fan vacances. Tampoc no hi ha balls ni excursions.
Els serveis també faran vacances, però cal consultar cada servei per saber els dies que

tanquen.
* Biblioteca:

La Biblioteca Municipal IES Lliçà tancarà per vacances del 2 al 31 d’agost, ambdós inclosos.
* Ei!:

El butlletí quinzenal d’informació municipal de l’Ajuntament, l’Ei!, suprimirà l’edició del 15
d’agost i tornarà a sortir l’1 de setembre, cada quinze dies.


