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Salutació de l'Alcalde
De nou som a punt d’iniciar la Festa Major d‘un any ben especial, sobretot pel que fa a les
celebracions d’aniversaris que tenen a veure amb entitats molt arrelades a la nostra població com
són els 30 anys del Sopar de les Àvies i els 40 anys de l’Homenatge a la Vellesa, que no fan més
que posar de manifest la intensitat i el gruix del teixit associatiu que té Lliçà d’Amunt.
La Festa Major és un dels esdeveniments ciutadans més importants del municipi, de la nostra
cultura i de la nostra història, un espai de diversió i també de cohesió social, on per uns dies fem
un parèntesi en la feina i ens retrobem amb els nostres amics i veïns.
Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

És digne d’admirar i d’agrair l’esforç que dia a dia es fa per tirar endavant i que, davant de la
manca de recursos econòmics, és quan més brilla l’esperit altruista i de col·laboració existent en el
nostre poble.
És per això que vull expressar el meu especial agraïment a les entitats del nostre municipi i a totes
les persones que han treballat desinteressadament i s’han esforçat, juntament amb la Regidoria de
Cultura. Ens regalen el seu bé més preuat: el seu temps, per poder fer de la nostra festa, un gran
esdeveniment, amb diversitat d’activitats, per a què tots plegats puguem gaudir i passar-ho bé,
envoltats dels nostres familiars, coneguts i veïns.
Dir-vos que és un orgull veure com a Lliçà d’Amunt hi ha cada cop més persones esforçant-se per
millorar tots els aspectes del nostre municipi, des de la part lúdica, cultural, esportiva o social,
refermant i fent més gran aquesta capacitat i solidaritat que ens empeny a seguir treballant i
ajudant en tot el que podem als més desfavorits.
Des d’aquí vull fer també una crida al civisme. És important que visquem la Festa amb respecte al
descans dels veïns. Estic segur que, amb la comprensió de totes les parts, la convivència estarà
garantida i l’alegria i la diversió es repartiran per igual entre tots.

Enquesta ciutadana
És lector/a de l'Informa't? Quin contingut li interesa més?
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els
lliçanencs i lliçanenques són lectors/es d'aquest butlletí municipal,
l' Informa't. I, en cas afirmatiu, quin és el contingut que més els interessa.
El resultat ha estat que, de les 33 persones que han participat a l'enquesta, un 36% ha contestat que n'és lector/a i que li interessen més les
notícies de l'Ajuntament; un 58% ha dit que és lector/a i li interessen
més les notícies del poble; ningú s'ha inclinat pels espais d'opinió (grups
municipals, entitats...); un 3% ha dit que n'és lector/a i que li interessa
més l'agenda; un 3% ha contestat afirmativament i ha marcat l'opció Altres com a contingut que més li interessa; i ningú ha dit que no n'és lector/a ni ha triat l'opció No sap/No contesta.
*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està
oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841 41 75 Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt
Twitter: www.twitter.com/llicamunt Instagram: www.instagram.com/llicamunt Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8 a
14 h, i dilluns, de 16 a19 h)
Impressió i manipulació: CTL Comunicació
Tiratge: 7.000 exemplars
Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecològic) blancura 76
Dipòsit Legal: B486152007

>3

Lliçanencs i lliçanenques, ja tenim aquí
la Festa Major

La Festa Major 201 6 començarà el dimecres 7 de setembre amb una
Holy Party i el Pregó, i finalitzarà el diumenge 11 de setembre amb el
veredicte de La Juguesca, la tradicional gimcana de proves on participa
tot el poble dividit en cinc colles rivals.

La Festa Major començarà el
dimecres 7 i acabarà el
diumenge 11 de setembre.
Però, els dies previs (dilluns i
dimarts), a la tarda es faran
activitats infantils i a la nit
cinema a la fresca, a més
d'alguna prova de La Juguesca.
El dimecres 7 de setembre a
la tarda al voltant de la Biblioteca Ca l'Oliverres es
donarà inici a la Festa Major
amb la Holy Party, Festa
dels Colors, d'origen indi,
que comptarà amb ballarines
de Bollywood, música i
animació. Aquest mateix dia
al vespre en aquest mateix
emplaçament es farà el
pregó de Festa Major a càrrec de Càritas Parroquial,
entitat guanyadora del premi
Lliçanenc de l’Any 201 6. Un
cop acabat el pregó, des del
balcó de la biblioteca es
llençarà un tro que simbolitzarà l'inici oficial de la Festa
Major i es farà un brindis
amb cava i vi amb tothom
que s’apropi a l'espai. En
aquell moment, s’obrirà el
“foodtruck street”. El carrer
Castelló de la Plana
s’omplirà de caravanes on
oferiran menjar de tot tipus,
que es podrà gaudir al mig
del carrer. I, per acompanyar
l'hora de sopar, tindrà lloc un
espectacle.
El dijous 8 de setembre, la
Festa
Major
canvia
d'emplaçament. A la tarda,
s’obrirà L’Embarraca’t, l'espai
del Pinar de la Riera
gestionat per entitats del
municipi on s’oferirà menjar i
beure des de les 7 de la
tarda fins a la matinada tots
els dies que dura la festa i on
també s'ofereixen espectacles; la primera nit hi haurà la
Nit Jove amb diferents
concerts. I, a a les 21 h, a la
plaça de Catalunya, se
celebrarà la 30a edició del
Sopar de les Àvies.
El divendres 9 de setembre,

Lliçà Killer: un joc de rol en viu
per la Festa Major
Per aquesta Festa Major, la
regidoria de Joventut ha organitzat un joc de rol en viu,
el Lliçà Killer, basat en el
tradicional joc de l’Assassí
de la Pastanaga, amb
l’objectiu de fomentar la
participació i la cohesió dels
joves del municipi.
El joc, que està dirigit a
joves d’entre 1 6 i 35 anys,
es desenvoluparà durant la
Festa Major, del dijous 8 al
diumenge 11 de setembre.
Els
participants
es
convertiran en assassins i

hauran
de
perseguir
víctimes, dia i nit, per matarles amb un toc de pastanaga, i també evitar morir. Les
inscripcions per participar-hi
es
poden
fer
telemàticament a través del
web www.espaijovegalliner.cat,
abans del dilluns 5 de
setembre.
Els participants hauran de
passar per l’Espai Jove El
Galliner, entre el dimarts 6 i
el dimecres 7 de setembre
de 1 6 a 20 h, a recollir el
nom de la seva víctima.

Suspensió del Mercat setmanal
el diumenge 11 de setembre
Aquest any el Sopar de les Àvies arriba a la 30a edició

festiu local, serà un dia dedicat a la gent gran: es farà el
40è Homenatge a la Vellesa.
A la tarda hi haurà el primer
concert de festa major amb
la Principal de la Bisbal, que
també amenitzarà el ball a la
nit. Aquest dia al vespre es
durà a terme la Cercavila de
carrosses de La Juguesca i,
a la nit, a L'Embarraca't, el
Vaparir Tour de ràdio
Flaixbac.
El dissabte 1 0 de setembre
al matí estarà dedicat a
l’esport amb exhibicions de
karate i torneigs de bàsquet.
A la tarda començarà el
Formigueig, la gimcana
familiar que cada any aplega
unes 200 persones. I, el
segon concert de festa major, a càrrec de la Chatta Orquestra, que també serà
l’encarregada de fer el ball a
la nit. Aquest dia es farà els
Correfocs infantil i adult, i
l’homenatge als màrtirs de
1 71 4 amb la marxa de les
torxes.
Els
concerts
d’aquesta nit per al públic
més jove a L'Embarraca't
aniran a càrrec d’Ovella Xao
i Gertrudis.
El dia 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, es
farà la cursa popular de la
Vall del Tenes, la trobada de

gegants i geganters, i els
actes oficials de la Diada. A
la tarda, hi haurà un festa
flamenca i els dies de Festa
Major acabaran amb el
veredicte de les proves de La
Juguesca, que les diferents
colles del poble hauran disputat des del dilluns 5 fins el
diumenge 11 . A més, al llarg
de tots els dies de Festa
Major, hi haurà diferents
exposicions i torneigs de
diferents disciplines esportives, en especial bàsquet i
futbol.
Juntament amb aquest butlletí de setembre es reparteix
el programa de mà de la
Festa Major 201 6 amb totes
les activitats que s'han organitzat, les quals també podeu
consultar en el web municipal www.llicamunt.cat.

* Segueix la Festa Major a
les xarxes socials i participa en el concurs de fotos: #Lliçàdefesta

Aquest any, el Mercat
setmanal del diumenge de
Festa Major, que coincideix
amb la Diada Nacional de
Catalunya i el darrer dia de
la festa gran, se suspendrà,
amb caràcter extraordinari,
com a conseqüència de la
concentració
d’activitats
que hi haurà la nit del 1 0
de setembre, que finalitzaran la matinada següent.
Els
principals
motius

d'aquesta suspensió són
qüestions relatives a la
neteja viària i la retirada de
vehicles .
La regidoria de Comerç,
consum, turisme i Empresa
demana disculpes a totes
les persones que fixa o
ocasionalment utilitzen el
Mercat
setmanal
del
diumenge per realitzar les
seves compres, així com
als marxants i paradistes.

Per molts anys Biblioteca!

La Biblioteca Ca l'Oliveres
celebra aquest setembre el
sisè aniversari. Per commemorar-ho, ha organitzat algunes activitats especials:

Per què?

Saber el perquè de les coses
ens fa més savis i més
lliures. Pel 6è aniversari de la
biblioteca s'ofereix una
sessió de contes adreçada
als infants,
on
ens
preguntarem la raó de moltes
coses i també s’explicarà el
perquè
d’unes
altres.
Coneixerem la Lily, una nena
que no para de preguntar. I
sabrem què li va passar a la
Carmeta, una nena gandula,
golafre i molt, molt
mentidera. Aquesta sessió
especial de contes es farà el
dilluns 5 de setembre i anirà

a càrrec d’Assumpta Mercader.

Encara no coneixes el
conte de la biblioteca?

Vine el dimarts 6 de
setembre a conèixer en
Pepito i la Pepita, els avis
que viuen a la biblioteca des
de fa anys i anys. La Joana
Moreno, que ha escrit la
història, ens explicarà el
conte “La masia de les
paraules” i la Núria Ramon,
que l'ha dibuixada, ens farà
uns quants dibuixos d’en
Pepito i la Pepita que, en
acabar la sessió, sortejarem
entre els nens i nenes.
I, si fas préstec entre el 5 i el
30 de setembre, entraràs en
el sorteig de dos lots plens
de llibres per a totes les
edats.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.
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Sandra Artigas i Joel Juárez, millors
esportistes de la Nit de l'Esport 201 6

Prop de 800 persones van participar a la Nit de l'Esport, la festa de
reconeixement a l'esport local, que enguany va sorprendre amb un
canvi de format.
La Nit de l’Esport, la trobada
d'esportistes locals en format
festa on es reconeix l’esforç
que realitzen dia a dia les
entitats esportives i els
esportistes del nostre municipi,
es va tornar a celebrar el pas sat 1 de juliol, amb un canvi
de format.
La trobada va començar a les
21 h, a l'interior del Pavelló
d'Esports, amb el lliurament
dels premis de la Nit de
l'Esport a les entitats i als esportistes locals pels mèrits
aconseguits durant l'any 201 5
i la temporada esportiva 201 5201 6.
La benvinguda va anar a càrrec del regidor d'Esports, Manel Busquets, que va iniciar el
discurs fent referència a la riquesa esportiva que hi ha a
Lliçà d'Amunt. Busquets va
explicar el canvi de format de
la Nit de l'Esport, que dóna
rellevància als premis i permet
la interelació dels assistents.
També va parlar, entre altres,
de tres valors i una necessitat
de l'esport: el compromís, la
companyonia i la competitivitat
(que no ha de ser el més important en edats de formació);
i la col·laboració i el patrocini.
I, el regidor d'Esports va acabar el discurs amb un agraïment a totes les persones que
fan possible aquesta festa.
El presentador, Pep Callao, va
comentar la nova estructura
de la Nit de l'Esport i, abans

PREMIS DE LA NIT DE L'ESPORT PER CATEGORIES

Premis a entitats esportives i/o clubs d’esports col•lectius:
- Per l'ascens de categoria i per ser un exemple pel Club:

Juvenil A del Club Esportiu Lliçà d'Amunt

- Per la seva trajectòria, esforç i treball en equip:

Cadet A del Club Esportiu Lliçà d'Amunt i tots els companys de l'Infantil
que els han donat suport durant tota la temporada
- Per la seva trajectòria, esforç i bona temporada realitzada:

Benjamí B del Futbol Sala Lliçà d'Amunt

- Per arribar a la fase final del Campionat de Catalunya de Clubs:

Benjamí A del Futbol Sala Lliçà d'Amunt

- Per desenvolupar una temporada perfecte amb grans resultats a totes les
competicions: Rànking Espanyol, Rànking Català i Copa Catalana:

Equip de Competició de l'Amunt Club Ciclista
- Per diversitat de pòdiums i campionats:

Equip de l'Escola de l'Amunt Club Ciclista
- Per ser campió de Lliga:

Cadet femení de la temporada 2014/15 del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
- Per ser campió de Lliga:

Mini A femení de la temporada 2014/15 del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
- Per ser campió de Lliga interterritorial:

Cadet 1 masculí del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt

- Per ser campió de Lliga dos anys consecutius, Infantil i Cade:

Cadet 4 del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
- Per ser campió de Lliga:

Infantil 2 masculí del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
- Per ser campió de Lliga:

Infantil femení del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
- Per ser campió de la fase prèvia:

Sandra Artigas i Joel Juárez, millors esportistes

Pre-mini masculí del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt

- Per ser campió de multitud de competicions i torneigs:

Mini masculí del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt

- Per assolir la classificació per la fase final del Campionat de Catalunya interterritorial:

Júnior femení del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt

Premis a entitats esportives i/o clubs d’esports individuals:
- Per diversitat de campionats i pòdiums:

Shorin Ryu Karate

- Per aconseguir grans resultats en fases classificatòries i diferents campionats:

Club Patinatge Artístic Lliçà d'Amunt

- Per l'esforç i l'empenta de tornar a revifar aquest esport al municipi:

Club Patí Lliçà d'Amunt

Premis de les Lligues de lleure de l'Ajuntament:
- Lliga de Botxes (temporada 201 4/1 5):

1r classificat: Can Prat
2n classificat: Ca l'Artigues
3r classificat: Ca l'Esteper

- Lliga de Botxes (temporada 201 5/1 6):

Ramon Pla del Club Esportiu Lliçà d'Amunt, distinció honorífica

de donar pas al lliurament de
premis, va sol·licitar la presència de l'Alcalde, Ignasi Simón,
el qual va fer una defensa de
l'esport per molts motius, de
salut, de valors, de sensacions, i va felicitar tots els involucrats en el món esportiu

Sopar a la pista exterior il·luminada

Pavelló d'Esports il·luminat per l'ocasió

local per l'esforç que hi dediquen i, especialment, a tots els
esportistes de Lliçà d'Amunt,
nominats i guardonats de la
Nit de l'Esport "que fan que
Lliçà d'Amunt sigui un referent
de l'esport a nivell comarcal i
de Catalunya".
El punt culminant del lliurament de premis va ser quan el
van desvetllar els noms del
millor i la millor esportistes de
Lliçà d'Amunt d'aquesta edició
de la Nit de l'Esport. Els guardonats van ser Sandra Artigas
de l'Amunt Club Ciclista i Joel
Juárez del Club de Bàsquet
Joventut de Badalona. Un altre moment molt emotiu va ser
el lliurament d'un premi honorífic a Ramon Pla del Club
Esportiu Lliçà d'Amunt. Finalitzat el lliurament de premis,
es va donar pas a un sopar a
peu dret, en format pica-pica,
a la pista poliesportiva exterior
coberta, on els assistents es
van quedar sorpresos davant
la il·luminació de la pista i de
l'entorn.
La Nit de l'Esport, oberta a tota
la població, va comptar amb
l'assistència de gairebé 800
persones.
Tot i canviar de format, el cost
d'aquesta edició de la Nit de
l'Esport es va mantenir com
en edicions anteriors, tot gràcies als patrocinadors, als
quals l'Ajuntament agraeix la
seva predisposició.

1r classificat: Racó del Bosc
2n classificat: Ca l'Artigues
3r classificat: Ca l'Esteper

Premis als Valors Esportius:
- Premi a l’entitat i/o club per desenvolupar una tasca formativa, esportiva i
social en el municipi per esportistes en edat escolar:

- Club Esportiu Lliçà d'Amunt
- Futbol Sala Lliçà d'Amunt
- Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
- Amunt Club Ciclista
- Associació Shorin Ryu Karate
- Club Patí Lliçà d'Amunt

- Premi a l’entitat i/o club per la consolidació i difusió de Lliçà d’Amunt
mitjançant la pràctica esportiva i pel desenvolupament de grans esdeveniments:

Grup 24 Hores

- Premi a l’entitat i/o club per desenvolupar una tasca important en el foment de
l’esport femení:

- Club Patinatge Artístic
- BMX Vallès

- Premi a l’entitat i/o club per mantenir l’esperit esportiu en la pràctica del lleure:

- BTT Concos
- Club Billar Lliçà d'Amunt

Premi Especial de la Regidoria d’Esports:
Premi de reconeixement i distinció honorífica de la Regidoria d’Esports a la
persona que per la seva trajectòria ha fet possible un desenvolupament de
l’esport lliçanenc:
Ramon Pla del Club Esportiu Lliçà d'Amunt, una persona que ha dedicat la
seva vida a l'esport, primer com a jugador, després com a entrenador i finalment com a directiu; una persona que s'estima el futbol com ningú, que sempre hi ha estat quan el club l'ha necessitat i que és el motor de l'entitat a
l'ombra.
Premis al Mèrit Esporti u:
- Premi a la Millor Esportista de l’any, que pretén significar a una esportista femenina per la seva trajectòria, tant per la temporada objecte dels premis com
al llarg de la seva carrera:
Sandra Artigas de l'Amunt Club Ciclista, corredora de l’Amunt Club Ciclista,
formada a l’escola del club, que ha aconseguit quedar Campiona de Catalunya
de Carretera i estar seleccionada per Catalalunya per disputar el Campionat
d’Espanya aquest estiu. Ha participat en molts campionats i ha assolit una
grandíssima quantitat de podis durant la temporada.
- Premi al Millor Esportista de l’any, que pretén significar a aquell esportista
masculí per la seva trajectòria, tant per la temporada objecte dels premis com
al llarg de la seva carrera:
Joel Juárez del Club de Bàsquet Joventut de Badalona, que es va formar
en les categories inferiors del Club de Bàsquet Lliçà d'Amunt fins a l'any 201 2,
que va passar a formar part de la plantilla del Joventut de Badalona. Aquest
mateix any, va quedar campió de Catalunya. La temporada 201 3/1 4 es va tornar a proclamar campió de Catalunya i la temporada 201 4/1 5 va acabar en
tercera posició del campionat de Catalunya i va ser subcampió d'Espanya amb
la Selecció Catalana. Aquesta temporada 201 5/1 6 ha repetit la tercera posició
en el campionat de Catalunya i ha tornat a formar part de la Selecció Catalana,
que ha tornat a ser subcampiona d'Espanya. En el Campionat d'Espanya de
Clubs ha quedat en 4ª posició amb el Joventut de Badalona. I ha estat
convocat amb la Selecció Espanyola en diverses ocasions disputant diferents
tornejos i competicions oficials.
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Les 24 Hores de Resistència en
Ciclomotors arriben a la 37a edició

XXIX 1 /3 de Marató

Nombrosos pilots locals, alguns dels millors pilots de Motocross i
Enduro a escala nacional i internacional, i equips estrangers rodaran
24 hores ininterrumpudes desmostrant la seva resistència i la de les
seves màquines.

La 37a edició de les 24 Hores
Internacionals
de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes-Gran
Premi Terranova CNC, organitzades pel Grup 24 Hores, tindran lloc els dies 2, 3
i 4 de setembre, en el circuit
que es munta per a l'ocasió
al Pinar de la Riera. L'Ajuntament manté el suport a
aquest acte, convertit en
referent del món del motor,
en una festa emblemàtica
del poble i en un impacte
turístic i econòmic per a la
zona (30.000 persones van
passar-hi en la darrera edició, el doble del cens actual
de Lliçà d'Amunt).
Aquesta edició comptarà,
una vegada més, amb
nombrosos pilots locals,
alguns dels millors pilots de
les
especialitats
de
Motocross i Enduro a
escala
nacional
i
internacional, com Marc
Solà o Oriol Mena, i també
equips estrangers -5 equips

italians-, amb la qual cosa
es
confirma
la
internacionalització de la
prova.
Les inscripcions es van
tancar amb 1 60 pilots i 40
equips.
La nova categorització dels
premis de la cursa és una
de les novetats destacades.
Els equips, a més d'optar al
premi corresponent a la
categoria determinada per
les
característiques
tècniques dels vehicles,
també podran accedir a
nous trofeus relacionats
amb els pilots integrants
dels equips: "Vall del Tenes"
(pilots nascuts a un
municipi de la Vall del
Tenes),
"Internacional"
(equips on tots els seus
integrants
siguin
estrangers),
"Fèmines"
(equips en què totes les
seves pilots siguin fèmines),
"Mixtes" (equips en què
com a mínim dos dels seus
pilots siguin fèmines),
"Sub20" (equips amb tots
els pilots menors de 20
anys) i "Master40" (amb
tots els pilots majors de 40
anys).
Una altra de les novetats
importants d'aquesta edició
és l'acord de col·laboració
assolit amb una de les
empreses punteres a
Europa
en
el
cronometratge, Macsa, que
durant la cursa també
oferirà serveis innovadors
com una aplicació per
interactuar amb els equips
a través de les xarxes soci-

als.
A més, aquest any, el circuit
comptarà amb un gran
videoworld amb informació
de la cursa i imatges.
Pel que fa a les activitats
paral·leles, destaquen el
concert de Coverd Band, la
fira a la zona del village, els
espectacles
infantils,
l'actuació dels timbalers, el
ja tradicional motor show i
una nova edició dels 90
minuts Joves Promeses de
la Vall del Tenes, una cursa
per a pilots d'entre 6 i 1 5
anys. També cal anomenar
el
caràcter
solidari
d'algunes d'aquestes propostes; per exemple, es
tornarà a destinar a una
ONG tot el que es reculli de
la venda de tiquets de la
macro tirolina que travessa
part del circuit i es farà la II
Milla
solidària
canina
Terranova CNC al mateix
traçat de la cursa, les
inscripcions de la qual es
lliuren a entitats sense ànim
de lucre que treballen a
favor del benestar dels
animals.
Aquest any, per escollir el
cartell de les 24Hores,
l'organització ha apostat
pels petits talents i ha convocat un concurs entre els
nens i nenes de cinquè i
sisè de les escoles del Vall
del Tenes. La guanyadora
del concurs ha estat Andrea
Martín García, de 6è de
Primària de l'escola Rosa
Oriol del nostre poble; el
seu disseny és el cartell de
l'edició 37a de les 24Hores.

Inscripcions per a la nova temporada
d'activitats del Pavelló d'Esports
El dilluns 1 9 de setembre
s’obrirà
el
període
d’inscripcions per a les
activitats esportives de la
temporada 201 6-1 7 que
s’organitzen des de la
Regidoria d’Esports i que es
realitzen
al
Pavelló
d’Esports.
S’ofereixen
activitats
esportives
diverses,
adreçades a nens i nenes
des de P5 a 2n d’ESO, com
Jazz, Hip-Hop, Gim-Jove,
etc. Les places són limitades.
A més, els nens i nenes
també poden optar per fer
bàsquet, futbol sala, futbol,
BTT o patinatge artístic, ac-

tivitats esportives organitzades per entitats o clubs esportius;
per
practicar
aquests
esports,
cal
adreçar-se directament a
l’entitat o club esportiu
corresponent per demanar
informació i formalitzar les
inscripcions.
Per altra banda, la regidoria
d'Esports també organitza
Activitat Física per a la Gent
Gran. Les places també són
limitades.

Informació i inscripcions:

A partir del dilluns 1 9 de
setembre, de dilluns a divendres, de 8 a 1 3 h i de 1 6.30 a
22 h, al Pavelló d’Esports;
telèfon 93 860 70 25.

Documentació necessària:

Fotocòpies de les dades
bancàries i del DNI del titular
del compte, i fotocòpia de la
targeta sanitària del/a participant.
Per a l'Activitat Física per a
la Gent Gran:
- alumnes nous: fotocòpies
de les dades bancàries i del
DNI del titular del compte, i
fotocòpia de la targeta
sanitària de la persona participant. Consultar si hi ha
places.
- alumnes de la temporada
passada: no cal portar cap
documentació,
només
confirmar la inscripció, si no
es va fer al mes de juny.

Horari de setembre del gimnàs

El gimnàs del Pavelló
d’Esports torna a obrir les
portes el dijous 1 de
setembre amb activitats
dirigides, sala de fitness i la
zona de relax amb el bany
de vapor i l’hidromassatge;
horari: de dilluns a divendres, de 8 a 1 3 h i de 1 5 a
22 h .

Durant el mes de setembre,
però, les classes dirigides
són més reduïdes; a partir
de l’octubre, s’inicien tot
tipus de classes com pilates,
ioga,
hipopressius,
tonificació,
steps,
estiraments, zumba, etc.
L’horari del mes de setembre
és el de la imatge adjunta.

Renovació de la gespa
artificial del Camp de Futbol
El mes passat, l'empresa
Mondo Ibérica SA va portar a
terme la renovació de la gespa artificial del camp de futbol
11 de la zona esportiva municipal, amb un cost de
11 5.21 8,1 8€ més IVA. La gespa artificial que hi havia
s'havia desgastat i no garantia
unes bones condicions per a
la pràctica esportiva. La nova
gespa artificial és d'última generació i compta amb les màximes homologacions de
qualitat de la FIFA.

Part de la gespa artificial treta
del camp de futbol 11 s'ha
aprofitat i s'ha col·locat en el
camp de futbol 5 ("La bombonera"); la resta s'ha emmagatzemat per a altres usos.

Setembre de 201 6

6 > Notícies de l'Ajuntament

Obres diverses
Millores en els
centres educatius i
els seus entorns
Aquest estiu s’han portat a
terme diverses actuacions de
millora d’alguns centres
educatius i dels seus entorns.
A mitjan juny, la Brigada
municipal va finalitzar la
instal·lació d’un tendal amb
estructura al pati de l’Escola
Bressol Municipal Nova
Espurna, per tal de
proporcionar espais d’ombra
durant les setmanes més
caloroses del curs.
A finals de juny, es van
col·locar gelosies amb lames
mòbils de PVC a les finestres
del primer pis de l’INS Hipàtia
d’Alexandria per a l’aïllament
tèrmic i per evitar l’excés de
llum solar a les aules. Aquesta
obra es va encarregar a
l’empresa Mundi-Tech per un
import de 7.006,20€, IVA
inclòs.
Per altra banda, la Brigada
municipal va col·locar, el mes
de juny, una font davant de
l’escola Rosa Oriol.
També va instal·lar una
columna de vuit metres
d’alçada amb tres focus al
parc infantil de davant de
l’escola Martí i Pol.
Anteriorment hi havien balises
de llum al terra, però s’havien
trencat per actes vandàlics.
Amb el nou punt de llum es
garanteix la il·luminació de
tota la zona infantil.
Una altra millora ha estat la
construcció d’una rampa de
formigó a l’edifici 2 de l’escola
Lliçà d’Amunt. Obres i
Paviments Llovet SL ha fet un
accés de formigó armat des
de la porta exterior fins a
l'entrada de la cuina amb una
rampa per salvar el desnivell
existent. Aquesta actuació
respon a la necessitat de
facilitar el trasllat del menjar
entre els dos edificis de
l’escola Lliçà d’Amunt, que es
complicava amb el terra de
sauló. L’obra ha tingut un cost
de 1 .1 21 ,63€ més IVA.

que es posaran en marxa
després de l’estiu.

4.053,50 euros, IVA inclòs.

Arranjament de les
voreres de Ca
l'Oliveres
Remodelació de
l'edifici de l'Esplai
La Brigada municipal va
finalitzar, a finals de juny, les
feines de millora de l’edifici de
l’Esplai.
Durant el primer trimestre de
l’any, l’empresa Claudi Olivan
Construccions SL va treballar
en les parets de la planta
baixa per resoldre-hi els
problemes d’humitat; aquests
treballs van tenir un cost de
1 .81 8 euros més IVA.
Posteriorment,
l’empresa
Mundi-Tech va col·locar cinc
finestres
practicables
d’alumini (1 .61 0,11 euros més
IVA).
I, per enllestir la remodelació,
la Brigada municipal va pintar
totes les parets interiors i exteriors, i tots els tancaments
de l’edifici que no havien estat
renovats.

Instal·lació de
mòduls prefabricats
al Camp de Futbol i
al Parc de Can
Godanya
El Camp de Futbol i el Parc
de Can Godanya compten,
des de finals de juny, amb
dos nous espais. Es tracta de
dos mòduls prefabricats que
s’hi han traslladat des de
l’Escola Bressol Municipal de
Palaudàries, on estaven
ubicats a la zona del pati.
Prèviament, la Brigada
municipal va fer les obres de
fonamentació per a la
instal·lació dels mòduls i les
rampes per facilitar-hi l’accés.
D'aquesta manera, s'aprofitaran aquests mòduls, que es
troben en molt bones
condicions, per a nous usos,

Millores als
locals socials
Aquest estiu també s’han dut
a terme actuacions de millora
en locals socials del
municipi.
Al local social de Mas Bo
s’ha arranjat el talús existent
amb l’objectiu de consolidar
el terreny d’aquesta zona i
evitar
un
possible
desplaçament de la vorera
del carrer d'Arenys de Mar,
que dóna accés al parc de la
Unió, zona exterior del local
social.
Les
obres,
adjudicades a l’empresa
Transports i Serveis Pou
Padrós SL per un import de
2.577,30 euros IVA inclòs,
han consistit en la neteja del
talús i la formació d’un de
nou, adossat, amb una
amplada d’uns 2-3 metres,
que s’ha anat pujant en
capes de 25 cm de gruix,
degudament compactades,
fins arribar al nivell de la
vorera actual.
Als locals socials de Can
Salgot i de Can Rovira Nou,
la Brigada municipal ha instal·lat un tendal amb
estructura per proporcionar
espais d’ombra a les zones
exteriors.
I, el local social de Can
Roure disposa, des de
principis de juliol, d’un lavabo
exterior ubicat al costat de
l'equipament. Les obres de
construcció d'aquest lavabo,
que han anat a càrrec de
l’empresa Obres i Paviments
Llovet SL, han consistit en la
construcció d’una caseta de
2,3 x 2,35 metres per ubicar
un lavabo accessible, amb
fonamentació, solera de
formigó, tancament de bloc
de formigó, coberta de teula i
una finestra per a la
ventilació. S’hi ha fet un
enrajolat fins a una alçada de
1 ,40 metres aproximadament
i s’ha pintat la resta de la
paret i el sostre. Aquesta
actuació ha tingut un cost de
7.295,00 euros més IVA.

Millores a
l'aparcament del
carrer del Torrent
Merdanç

A mitjan juliol, la Brigada
municipal
va
col·locar
separadors de carril en línia a
la part superior de les places
d’aparcament de la zona
blava del carrer del Torrent
Merdanç, perquè facin de
topall amb les rodes dels
vehicles que estacionin i s’eviti que impactin amb la tanca
de fusta, que també es
canviarà properament.

A finals de juliol, l’empresa
Construccions Claudi Oliván
SL va finalitzar les feines
d’arranjament de les voreres
dels carrers Folch i Torres,
Prat de la Riba, Perpinyà,
Andorra i Llívia del barri de
Ca l’Oliveres, al centre urbà,
d'on s'havien arrencat les
soques dels arbres que es
van tallar.
Recordem que aquesta
actuació,
reclamada
i
consultada amb els veïns, és
fruit de diversos problemes
que provocaven els til·lers
plantats a les voreres:
aixecaven panots i havien
arribat a trencar murets dels
jardins dels domicilis, a més
de tapar els fanals. També
molestava al veïnat els
rebrots de soca que envaïen
la vorera, la caiguda de fulles
i de flors, i les plagues de
pugó
que
requerien
tractament fitosanitari.
La propera actuació serà la
plantació, gradual, de nous
arbres, distribuïts i disposats
per optimitzar els espais de
pas.

Barbacoa al Casal
de la Gent Gran
Arranjament del
camí paral·lel a la
carretera de
Palaudàries

A finals de juliol ja estava
enllestit l’arranjament del
camí que discorre paral·lel a
la carretera de Palaudàries.
Amb aquesta actuació s'ha
habibilitat una zona de pas
de vianants que enllaça Lliçà
d’Amunt amb el terme
municipal veí de Lliçà de Vall.
La Junta de Govern Local del
1 3 de juny va adjudicar
aquestes obres a l’empresa
Transports i Serveis Pou
Padrós SL per un import de

El mes passat va finalitzar la
construcció d'un porxo i una
barbacoa a l'exterior del Casal de la Gent Gran. La
Brigada
municipal
va
executar la fonamentació i el
sanejament d’aquesta nova
instal·lació i Construcciones
Deumal SA ha construït
l’estructura, la coberta i la
formació d’obra amb xemeneia, i el banc de treball amb
aixeta i pica, per un import de
8.245,44€ més IVA.
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Les obres d'urbanització del Polígon
Industrial de Can Montcau, recepcionades

L'Ajuntament i Mango tenen signat un conveni mitjançant el qual
l'administració local s'encarregarà de les tasques de conservació del
sector de Can Montcau i facturarà a l'empresa.
Representants de Mango es
van reunir amb l'Alcalde, Ignasi
Simón, i l'arquitecta municipal,
el passat 27 de juny a l'Ajuntament, per signar, davant la Secretària accidental, la recepció
de les obres d'urbanització del
Polígon Industrial de Can
Montcau.
Un cop finalitzades les obres
d'urbanització, aquesta signatura determina el moment
exacte en què l'administració
local passa a mantenir, conservar i prestar els serveis
d'aquesta urbanització, així
com la seva posada en funcionament.
Recordem,
però,
que
l'empresa Mango es va comprometre voluntàriament a assumir el manteniment dels
espais públics i dels serveis urbanístics del sector de Can
Montcau (tant la neteja i pavimentat de la via pública com
els serveis d'aigua, clavegueram, enllumenat, telecomunicacions, etc. i les zones verdes
del polígon), menys el consum
elèctric de l'enllumenat públic,

totalitat de les despeses.
La gestió d'aquest manteniment anirà a càrrec de
l'Empresa Municipal d'Obres
(EMO), que podrà contractar
gent del poble per fer-ho.
L'Ajuntament també té signat
un altre conveni amb
l'empresa Mango per dur a
terme la recollida de residus
assimilables a domèstics que
es generin per l'empresa en la
seva activitat logística al
Polígon Industrial de Can
Montcau.

Trobada empresarial after work

Pimes i treballadors autònoms locals i de poblacions properes buscaran
sinergies que els permetin col·laborar entre ells.
Amb la finalitat de continuar
dinamitzant activitats dirigides
a empresaris, la regidoria de
Comerç, consum, turisme i
empresa ha organitzat, per al
dijous 22 de setembre, una
trobada empresarial after
work.
La trobada after work és una
reunió empresarial de tipus
networking, com les que s’han
vingut celebrant en el darrers
anys, però de format més
reduït, circumscrit a les pimes i
treballadors autònoms del
poble i de les poblacions més
properes que hi vulguin

participar.
Talment com en les trobades
networking, el que es pretén
és la creació de negoci entre
els participants cercant
sinergies internes, és a dir,
que les empreses locals
cerquin la col·laboració entre
elles amb la finalitat de crear
xarxa i donar-se mutu suport.
Aquesta col·laboració ha de
reforçar, sens dubte, la
responsabilitat
social
corporativa empresarial del
poble.
La trobada se celebrarà a l’era
de la Biblioteca Ca l'Oliveres,

Regidors de proximitat
La regidoria de Barris impulsa
un pla per atendre les
demandes dels ciutadans de
manera més pròxima i
acurada.
Es vol implicar els regidors en
les reunions amb les entitats
veïnals perquè tinguin una
visió més directa de les
necessitats i es puguin
prioritzar de manera conjunta
les accions.
També es pretén crear un
espai d’intercanvi d’opinions
on ciutadans i entitats

transmetin als representants
del govern les seves
inquietuds i problemàtiques, i
els regidors donin resposta a
tot allò que es plantegi i
transmetin la viabilitat de les
demandes de manera directa
i propera.
En l’ Informa’t de l'octubre es
donarà a conèixer el calendari
de reunions obertes.
Abans però, per tal de
concretar el contingut de
cada trobada, des d’aquest
mes de setembre la

El dijous 1 5 de setembre,
coincidint amb la inauguració
de la nova temporada del
Club de lectura per a adults
de la Biblioteca Ca
l’Oliveres, es comptarà amb
la visita del periodista i
escriptor Xavier Bosch.
Xavier
Bosch
ha
desenvolupat
la
seva
activitat en diversos mitjans
de comunicació de ràdio,
televisió i premsa. És autor
d'una obra de teatre i de
diversos llibres, i guanyador,
entre altres, d'un premi

Ondas. Pel que fa a la seva
trajectòria com a novel·lista,
destaca
la
trilogia
protagonitzada pel periodista
Dani Santana, formada per
Se sabrà tot —guanyadora
del premi Sant Jordi de
2009—, Homes d'honor
(201 2) i Eufòria (201 4), i
Algú
com
tu
(201 5),
guanyadora del Premi
Ramon Llull 201 5. Trobareu
més informació d'aquest autor a:
https://ca.wikipedia.org/wiki/
Xavier_Bosch_i_Sancho

Exposició sobre La Kosturica

Moment de la signatura

en proporció a la seva edificabilitat, la qual cosa representa
un 86,56% del total de les
despeses de conservació. I,
aquest passat mes de maig, un
cop finalitzades les obres
d'urbanització i a punt de ser
recepcionades, l'Ajuntament i
l'empresa Mango van signar
un conveni, mitjançant el qual,
durant cinc anys, l'empresa
encarrega les tasques de conservació única i exclusivament
a l'Ajuntament, el qual li facturarà la part proporcional a la

Xavier Bosch a la Biblioteca

a partir de les 1 9 h, i comptarà
amb un refrigeri a preu dret on
es degustaran productes de
xarcuteria acompanyats amb
coca i pastisseria elaborats
per productors del poble.
Aquestes
viandes
s’acompanyaran
amb
cerveses artesanes que
s’elaboren a tocar del nostre
municipi. Amb aquesta mostra
es donarà el tret de sortida
perquè cada participant pugui
oferir els seus productes a la
resta d’assistents, que es
preveu que siguin més de 40
empreses.

ciutadania pot fer arribar
demandes envers el seu barri
i tot allò que els preocupi a
nivell municipal a la direcció:
barris@llicamunt.cat, indicant
la demanda i el barri. La
regidoria de Barris farà el
buidatge de les demandes i
gestionarà les convocatòries
amb els regidors que se
sol·liciten.
Per altra banda, des de la regidoria de Barris també es
volen programar xerrades
d’interès per a la ciutadania.

"La Kosturica, llibre de
camp" és una exposició de
fotografies realitzades pel
fotògraf Edu Bayer sobre La
Kosturica, que es podrà
visitar durant el mes de
setembre a la planta 1 de la
Biblioteca.
“Podria dir-se que la
Kosturica és una illa de
resistència, un banc de
proves, un laboratori, fins i
tot un taller de creixement
personal o un espai de
coneixement i d’intercanvi de
coses intangibles` La
Kosturika és un projecte
d’agricultura
ecològica
alternatiu
al
model
agroalimentari
actual.
Impulsat per un grup de
joves, defensa el cultiu de la
terra
amb
tècniques

respectuoses amb el medi
ambient
per
obtenir
verdures saludables, que
ells mateixos s’encarreguen
de cultivar, recollir i distribuir
localment. Des de la
Kosturica s’intenta dignificar
el treball del camp i també
una forma de vida, creant un
model social, ambiental i
econòmic, basat en la
justícia social, la solidaritat,
la
cooperació
i
la
sostenibilitat.”
Tenen les terres a la masia
de Can Marquès de
Canovelles que treballen
des de l’any 2000, al Pla de
Can Naps a Santa Eulàlia
de Ronçana on van
començar al 2008 i a Can
Poca Roba de Lliçà d’Amunt
des de l’any 201 4.

Taller d'informàtica bàsica
La Biblioteca Ca l’Oliveres
organitza
un
taller
d’informàtica de nivell bàsic,
que es portarà a terme a
finals d’octubre i tot el mes
de novembre (27 d’octubre,
3, 8, 1 0, 1 5, 1 7, 22, 24, 29
de novembre i 1 de desembre), els dimarts i dijous de
1 7h a 1 9h.
S'hi poden apuntar totes
aquelles persones que
tinguin uns coneixements
mínims d’informàtica, però
tindran
prioritat
les
empadronades a Lliçà
d’Amunt.

Es tractarà el sistema
operatiu Windows, es faran
cerques a Internet i gestió
del correu electrònic, es
treballarà un text amb el
processador de textos Word
i es tocarà el tema de les
xarxes socials, creant un
perfil a Facebook.
Les places són limitades i
les inscripcions es poden
fer durant el mes de
setembre a la mateixa
biblioteca, a un preu de 6 €
el taller. Caldrà un mínim de
6 inscrits per portar a terme
el taller.

Mecanografia per a adults

Després de la bona
acceptació que han tingut
els cursos de mecanografia
per a infants, la Bibliotea Ca
l'Oliveres n'organitza ara un
de nou adreçat a adults.
Aquesta vegada es portarà
a terme tots els dimarts del
mes d’octubre de 1 8h a 1 9h.
Aquest curs s’adreça al
col·lectiu d’adults que volen
millorar la fluïdesa alhora

d’escriure amb el teclat
(també per a no iniciats, ja
que són classes pràctiques i
s’adequaran al nivell de
cada persona).
Les places són limitades i
per participar-hi cal fer la
inscripció prèvia a partir de
l’1 de setembre. El curs és
gratuït. I, caldrà un mínim de
6 inscrits per portar-se a
terme.
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"Donem la cara": Presentació del programa de
treball de l'equip de govern
L'origen del pacte de govern, els punts més destacats del programa
de treball pactat, com es governa conjuntament i les accions que ja
s'han iniciat, van ser els blocs d'aquest acte explicatiu i participatiu.
Els partits polítics que
integren el nou equip de
govern municipal (PSC,
ERC, ICV-EUiA i CiU) han
pactat un programa de
treball per al mandat 201 5201 9 que van presentar a la
ciutadania el passat 7 de
juliol a l'Ateneu L'Aliança.
Aquesta presentació estava
prevista inicialment pel
divendres 20 de maig, però
es va posposar amb motiu
del període electoral .
La presentació de l'acte va
anar a càrrec del regidor de
Participació i Transparència,
Francisco León. Seguidament, el regidor de Comunicació, Albert Iglesias, va
presentar la nova identitat
visual de l'Ajuntament, amb
els nous símbol, logotip,
eslògan i aplicacions, que va
desitjar que els lliçanencs i
lliçanenques es fessin seva.
El regidor Francisco León,
de ICV-EUiA, va explicar
l'origen del pacte de govern,
que va començar amb trobades per separat, que van
posar de manifest moltes
coincidències en qüestions
programàtiques importants
pel municipi, que van derivar
en trobades conjuntes, d'on
va sorgir un programa de
mínims en comú, que va fer
plantejar la necessitat de
ser-hi tots junts al capdavant.
El regidor Manel Busquets,
de CiU, va ser l'encarregat
d'exposar els punts més
destacats
d'aquest
programa de treball acordat,
que va dividir en tres punts:
Urbanisme, Serveis i temes
Socials. D'Urbanisme va
destacar l'aprofitament de
Can Malé i donar identitat al
Centre Urbà. De Serveis va
destacar omplir de contingut
la Mancomunitat, planificar a
mig i llarg termini les inversions a fer per millorar la
xarxa d'abastament d'aigua
potable i intentar municipalitzar aquest servei per poder reduir tarifes, i estudiar
alternatives a l'empresa Sagalés, a més de poder subvencionar
autobusos
escolars i reforçar les línies
d'autobusos de cap de
setmana cap a altres municipis. De temes Socials va
destacar la inserció laboral,
la formació d'aturats, un pla
de barris i habitatges socials; la viabilitat d'una escola
esportiva municipal, la
millora de les instal·lacions
esportives i la creació d'una
via verda; la creació d'una

Jordi Regales, nou regidor
Jordi Regales, del grup
polític municipal Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), va prendre possessiió del càrrec de regidor en
el Ple ordinari celebrat el
passat 21 de juliol. Regales
substitueix el regidor Enric
Grau, que va presentar la
renúncia al càrrec a l’abril, la
qual va ser ratificada en el
Ple ordinari del 26 de maig.

Minuts de silenci i condemna
d'atemptats
Moment de l'acte

escola d'adults; un espai
cultural
permanent
i
polivalent, i un hotel d'entitats.
El regidor Joaquim Ferriol,
d'ERC, va explicar com governen aquests quatre grups
polítics conjuntament. Ferriol va dir que quan algú
proposa, es discuteix la
proposta entre tots i, del
bagatge de cadascú i del
debat, en surt una proposta
millorada. El regidor d'ERC
va demanar als ciutadans
un vot de confiança i va dir
que aquest era el primer
acte d'explicació del nou
equip de govern i de participació, però que en vindrien
altres.
L’Alcalde, Ignasi Simón, del
PSC, va afegir i destacar
que tots els membres
d’aquest nou equip de
govern posen les persones i
el poble per davant de les
sigles a l’hora de treballar i
va
definir
quatre
característiques més que
donen força a l’equip de
govern: “companyerisme,
corporativisme, que anem
tots a la una i que no
amaguem res”. L’Alcalde va
explicar les coses que
s’estan fent i va dir que, a
banda de la quantitat, cal
remarcar un salt qualitatiu
en els serveis. Simón va
anomenar les següents accions:
Esports: Un mòdul al camp
de futbol que es reutilitzarà
perquè els nens i nenes que
tinguin entrenament puguin
fer-hi deures escolars; El
canvi de gespa del camp de
futbol; L'increment de
l'oferta formativa esportiva
amb la incorporació de
patinatge en línia i bmx.
Gent gran: El Casal d'Avis
de Palaudàries; L'elaboració
d'un reglament per regular

el funcionament de les
entitats de gent gran.
Serveis: Planificació a mig i
llarg termini de les
inversions en la xarxa
d'aigua, destina-hi més
diners i modernitzar la
xarxa.
Urbanisme:
Desenvolupament
del
Centre urbà amb un procés
de participació. Mobilitat:
Elaboració del Pla de
Mobilitat i Millora
de
freqüència del bus exprés.
Equipaments: Definir les
utilitats de Can Malé, on
també hi haurà un procés de
participació. Ensenyament:
Escola
d'Adults;
Pla
Educatiu d'Entorn. Medi
Ambient: Camí fluvial;
Recollida selectiva de verd i
oli. Obra pública: Asfaltatges
de l'aparcament de la
Piscina, de l'aparcament de
Can Font i del carrer Major.
Joventut: Pla Local de
Joventut; Homogeneïtzació
dels preus dels Casals
d'estiu. Noves tecnologies:
Wifi en els equipaments
municipals. Cultura: Consell
de Cultura per treballar la
Festa Major de forma
participativa. Salut: Tallers
per a persones amb
Alzheimer; DEPs; Rutes saludables; Lliçà sense fum;
Pressió arterial al Casal.
Habitatge:
Banc
d'habitatges de lloguer
social. Serveis socials:
Mòdul a Can Godanya per a
serveis sociosanitaris i
educatius per a persones
amb risc d'exclusió.
Per finalitzar l’acte, hi va
haver un torn de preguntes
del públic assistent, una
cinquantena de persones,
que es van interessar per
dates
concretes
dels
projectes anomenats, l’hotel
d’entitats i els processos
participatius, entre altres.

El Consistori local va convocar la ciutadania a un
minut de silenci, el passat
1 4 de juny a les 1 2 del migdia davant l'Ajuntament,
com a mostra de rebuig a
l’atemptat comès en un local
públic de la ciutat nordamericana
d’Orlando.
L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt va fer una crida als
treballadors i a tota la
població per condemnar la
massacre que, el diumenge
anterior, va acabar amb la
vida de 50 persones i va
ferir-ne una cinquantena
més. El Consistori va llençar
un missatge de suport al
col·lectiu de lesbianes, gais,
bisexuals, transsexuals i
intersexuals (LGBTI): “Fets
tan terribles com aquest ens
demostren que no ens
podem distreure en la lluita
contra l’homofòbia, que hi
ha molt camí per fer contra
la discriminació i el combat
dels prejudicis de tots els
col·lectius".
El Consistori local també es
va sumar a la convocatòria
promoguda
per
la
Federació de Municipis de
Catalunya
(FMC)
i
l'Associació Catalana de
Municipis (ACM) i va convocar la ciutadania a un

minut de silenci, el passat 4
de juliol a les 1 3 h davant
l'Ajuntament, com a mostra
de condemna de les
accions
terroristes
perpetrades a principis de
juliol a Dacca, capital de
Bangladesh, i al barri de
Karrada de Bagdad, capital
d'Irak, en les quals van morir 1 63 persones, i com a
expressió de condol per les
víctimes i les seves famílies
i persones properes.
L'Ajuntament també va expressar la seva rotunda
condemna als atemptats
perpetrats el passat 1 4 de
juliol a la ciutat francesa de
Niça, que van causar una
vuitantena de morts i un
centenar de ferits, i es va
sumar a la convocatòria
d’un minut de silenci
promoguda
per
la
Federació de Municipis de
Catalunya
(FMC)
i
l'Associació Catalana de
Municipis (ACM), el passat
1 5 de juliol, a les 1 2 h,
davant de l’Ajuntament. El
Consistori lliçanenc va reiterar el seu rebuig a
qualsevol tipus de violència
i va manifestar la seva
solidaritat i el seu condol a
les víctimes i a tot el poble
francès.

Lliçà d'Amunt amb el Dia
per l'alliberament sexual i de
gènere
El passat 28 de juny, la
bandera amb els colors de
l’arc de Sant Martí, que
simbolitza
l’orgull
del
col·lectiu LGTBI (lesbianes,
gais, bisexuals, transsexuals
i intersexuals), va onejar al
balcó de l’Ajuntament.
En el Ple del passat 26 de
maig, el Consistori va
aprovar per unanimitat una
moció d'adhesió a la
declaració
de
la
commemoració del 28 de
juny, dia de l'alliberament de
lesbianes, gais, bisexuals,

transsexuals i intersexuals
(LGTBI).
La moció, presentada per
l’equip de govern, va seguir
la iniciativa de l'Observatori
Contra l'Homofòbia, i es va
acordar, entre altres punts al
respecte, rebutjar tota forma
d'homòfobia i transfòbia,
declarar Lliçà d'Amunt ciutat
lliure d'aquestes patologies i
adherir-se a la diada del 28
de
juny,
Dia
per
l'alliberament lèsbic, gai,
bisexual, transsexual i
intersexual.

Notícies de l'Ajuntament > 9

19 mil euros per ajudes escolars

L'Ajuntament ha concedit 1 38 beques de material escolar a alumnes
de primària i secundària per al proper curs.
Un cop valorades totes les
sol·licituds amb els criteris
econòmics i socials establerts, l’Ajuntament ha aprovat donar un total de 1 38
beques de material escolar
a alumnes de primària i
secundària per al proper
curs escolar 201 6-1 7, cosa
que suposa un import total
de 1 9.352,92€. S'han denegat 76 beques per superar
els ingressos econòmics o
per manca de documentació; tot i això, es contempla
la revisió de la valoració
amb una visita a Serveis
Socials per conèixer si la
situació econòmica de la

família
ha
empitjorat.
Serveis Socials també farà
una segona tongada d'avaluació per aquells casos específics que queden fora de
les bases però tenen
necessitat de beca.
Segons el regidor d'Acció
Social, Fran Sánchez,
l'equip de govern actual
aposta per donar suport
econòmic a les famílies per
cobrir les despeses que es
generen a l’inici del curs escolar. "Cap infant ha de patir
desigualtats escolars per
manca de recursos econòmics", comenta Sánchez, el
qual afegeix: "si es dóna un

cop de mà a les famílies a
l’inici del curs escolar, es facilita el dret dels nens i nenes a una escolarització
obligatòria digne i de
qualitat".
Els llibres escolars suposen
per a les famílies la major
despesa i, des de l’Ajuntament, també s’aposta per la
seva socialització, per tal
que hi hagi menys despesa
de diners.
L'Ajuntament també ha
concedit 9 beques d’Escola
Bressol Municipal, per cobrir
part del cost de les quotes
d’escolarització i de menjador.

Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura

La data, del 1 6 al 22 de setembre, coincideix amb la Setmana
Europea de la Mobilitat i el Dia Sense Cotxes el 22 de setembre, que
el nostre municipi també celebra.
Amb el lema "Mobilitat
intel·ligent. Economia potent", del 1 6 al 22 de setembre se celebrarà la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i
Segura.
Aquest
esdeveniment
vol
sensibilitzar la ciutadania de
la importància de moure’s de
manera
saludable
i
respectuosa amb el medi
ambient.
El lema d’aquest any
reivindica el concepte

d’’smart mobility’. Així, a més
de vetllar per una vida
saludable, sostenible i
segura, el lema també
reforça el potencial de la
mobilitat intel·ligent a l’hora
de
contribuir
al
desenvolupament econòmic.
La cita coincidirà amb la
Setmana Europea de la
Mobilitat.
El Dia Sense Cotxes, que
tindrà lloc el 22 de setembre,
posarà el punt i final a la

Setmana de la Mobilitat.
Com cada any, Lliçà d'Amunt
celebrarà aquestes diades
amb el taller "Tens el teu
bus", que l'Ajuntament ha
ofert a les escoles, i participant a la "Cursa del Transport Interurbà".

David Ricart, van presidir la
sessió.
La consellera Bassa va
presentar als alcaldes i
alcaldesses del Vallès
Oriental el Pla de Govern en
l’àmbit de Treball de la
conselleria de Treball, Afers
Socials i Famílies. En
aquesta reunió també es va
informar del Pacte de concertació social al Vallès Oriental.
La creació de la Taula per al
Desenvolupament Econòmic

Si ets jove, tens entre 1 4 i 29
anys, fas vida a Lliçà d’Amunt
i creus que tens una proposta
que pot ser interessant per la
joventut del municipi, a partir
d’octubre podràs presentar-la
i tenir l'oportunitat que es
pugui realitzar durant l’any
201 7. Podràs presentar-la
individualment o bé de forma
col·lectiva. Les bases que
regulen el tipus de propostes,
com s’han de presentar i
com
funcionarà
el
procediment perquè es
puguin portar a terme estaran

penjades, a partir del divendres 1 6 de setembre, al web
www.espaijovegalliner.cat.
La regidoria de Joventut vol
impulsar vies de participació
directa dels joves de Lliçà
d’Amunt.

Taller d'iniciació a la Meditació

Si t’interessa iniciar-te en la
pràctica de la meditació, el
Punt d’Assessorament per a
Dones
sobre
Igualtat
d’Oportunitats (PADI), adscrit
a la regidoria d'Acció Social,
organitza dos tallers de 4
sessions (divendres 30 de
setembre i 7, 1 4 i 21 d'octubre) on podràs conèixer i
obtenir els beneficis de
diferents meditacions actives
i passives. Els tallers seran
conduits
per
Esther
Menéndez, psicòloga del
PADI i instructora de
Meditacions
Actives
Internacionals
(diplomada
per BioPerson International).
Tindran lloc al Casal de la
Gent Gran (de 9h a 1 0.30h) i

al Centre Cívic Palaudàries
(d'11 .30h a 1 3h).
Les persones interessades
s’han d’adreçar directament
a aquests equipaments per
formalitzar la inscripció,
abans del 23 de setembre.
Caldrà portar roba còmoda,
mitjons gruixuts, fulard,
manteta i coixí per seure.

Neteja d'herbes

Consell d'Alcaldes a Lliçà d'Amunt
El Consell d'Alcaldes del
Vallès Oriental es va reunir,
el passat 6 de juliol, a Lliçà
d'Amunt. La trobada, que es
va fer a la Biblioteca Ca l'Oliveres, va comptar amb
l'assistència de la Consellera
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat,
Dolors Bassa i Coll.
La consellera, juntament
amb l’alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, i el
president
del
Consell
Comarcal del Vallès Oriental,

Decideix la programació
juvenil de l'any 2017

i l'Ocupació del Vallès Oriental-El Vallès Oriental Avança
va ser un dels temes centrals
tractat en el Consell.
L’alcalde creu que "és molt
interessant el format itinerant
d’aquestes trobades, que
permet conèixer de primera
mà la realitat de cada
territori”.
La jornada va finalitzar amb
una visita guiada al complex
logístic de Mango ubicat al
Polígon Industrial de Can
Montcau.

L'Ajuntament, a través
d'empreses contractades i
de la Brigada municipal, va
realitzar, el passat mes de
juny, el desbrossament integral d'herbes de carrers, voreres,
espais
verds,
accessos, marges i camins
rurals de tot el poble.

L'Ajuntament defensa Correus
L’Ajuntament vol posar de
manifest que està al corrent
de les protestes que els
treballadors de Correus
estan duent a terme en el
poble, als quals dóna suport,
i ha fet i farà tot el possible
per mantenir un servei postal
de qualitat al poble.
D'aquesta manera, el passat
28 de juliol, l’Alcalde i el
regidor d’Atenció al Ciutadà i
d’Ocupació, van atendre els
delegats de la CGT per
escoltar
les
seves
reivindicacions i van fer
arribar un escrit al màxim
responsable de Correus i
Telègrafs de la zona 3 de
Catalunya sol·licitant una

reunió per tal de saber quina
era la posició de l’empresa al
respecte.
La reunió va tenir lloc el passat 11 d'agost i el cap del
sector va informar de les
contractacions que Correus
estava
realitzant
per
mantenir la plantilla de Lliçà
d’Amunt amb un mínim de 6
persones fins el 1 5 de
setembre. A partir d’aquesta
data, va dir, tornaria a estar
al 1 00%, 8 en total.
L’empresa
també
va
comunicar a l’Ajuntament
que, qualsevol desajust que
s’observés, es fés saber
directament al responsable
del sector.
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Gran participació a les Activitats
esportives d'aquest estiu

Casal jove 2016

Les Activitats esportives per a nens i nenes que organitza cada estiu
la Regidoria d’Esports durant els matins de juliol han estat enguany
un èxit tant de participació, amb 425 inscripcions, com d’organització
i desenvolupament.
Del gran ventall d‘activitats
programades al llarg de les
5 setmanes de les Activitats
esportives
d'estiu,
cal
destacar
la
diversitat
d’esports que s’han realitzat
(volei, bàdminton, pàdel,
bàsquet, futbol, hoquei,
beisbol, rugbi, tennis taula,
etc.), les activitats de fitness
(steps,
tonificació,
aeròbic...),
activitats de
psicomotricitat, jocs de tot
tipus, tallers de manualitats,
petites excursions pel
municipi, jocs d’aigua,
concursos, balls, jocs a la
natura, gimcanes, Setmana
de tria el teu esport preferit,
aquagim,
activitats
aquàtiques i piscina diària,
entre altres. Cadascuna
d'aquests
activitats,
adaptades sempre a l’edat
corresponent dels nens i nenes.
També cal destacar les
festes organitzades els
divendres com la festa del
fitness, la festa sobre rodes
amb quads, cars, ballanz
bikes, segways, etc. o la
festa d’inflables aquàtics i

terrestres, on tots els nens i
nenes van poder disfrutar
d’unes
jornades
molt
divertides.
I, seguint la tradició de fa
uns anys, no podem oblidarnos de la gran nit de l’acampada, en la qual,
després de sopar tots junts,
es van realitzar una sèrie
d’activitats com un túnel del
terror, vídeos, una festa de
l’escuma, ball, discoteca i
molta festa durant tota la nit.
Les activitats esportives
d'estiu van finalitzar amb
una gimcana per a tots i
l’última remullada a la
piscina. Un final divertit,
emocionant, que de ben
segur tots recordaran amb

il·lusió.
La Regidoria d’Esports dóna
les gràcies a tots els pares i
mares per la seva confiança
i espera tornar a veure els
seus fills i filles l’estiu vinent.
L’objectiu principal de les
Activitats esportives d'estiu
és fomentar la pràctica de
l’esport mitjançant el joc i la
diversió, i complementar-ho
amb tot tipus d’activitats
lúdiques i recreatives. Però,
el més important és
aconseguir que els nens i
nenes es diverteixin, s’ho
passin bé i siguin feliços, i
això s'ha aconseguit, amb
un fantàstic equip de
monitors/es
que
han
realitzat una gran tasca.

Casal d'estiu 2016

Tic-tac-tic-tac... sabeu què sona? No és un rellotge, no és cap alarma...
és la màquina del temps del Casal d’estiu que encara ressona!
Aquest any, tots els nens i
nenes del Casal d'estiu han
viatjat en el temps i han
descobert
civilitzacions
antigues, des de les més
llunyanes a l’antiga Roma,
Grècia i Egipte, fins a les
més properes, els antics
senyors feudals de Lliçà o
els poblats íbers que
habitaven Cabrera.
El Casal d'estiu, que basa el
seu projecte educatiu en el
de l’Esplai, entitat que
organitza les activitats
conjuntament amb la regidoria de Joventut, ha
treballat aquest any entorn
l’eix temàtic dels viatges en
el temps.
Les activitats de cada dia es
van combinar amb una
excursió a Cabrera de Mar,
l’estona diària de piscina,
els jocs als inflables de la
piscina i al rocòdrom inflable
del casal i les estones lliures
que acaben transformant-se
en partidets de futbol o
moments de parlar i
conviure entre nens i monitors.

Gràcies al Casal jove hem
pogut
conèixer
unes
persones fenomenals, unes
persones que no les pots
trobar a qualsevol lloc, les
quals una vegada les
coneixes, no te’n pots
oblidar, ja que són aquelles
que deixen marca a la teva
vida. No hi ha paraules per
descriure tot el que
signifiqueu!
Durant quatre setmanes,
durant cinc hores al dia, hem
arribat a fer més activitats de
les que ens podíem imaginar
al començament del Casal.
Els nostres monitors sempre
tenen activitats preparades
perquè no estiguem ni un
segon avorrits; els monitors
del Casal són molt divertits!
Les activitats són molt
originals, hem fet granissats
de
fruites,
croissants,
màscares de guix, tatoos de
henna, piscina, jocs i
gimcanes on hem acabat
mullats, bruts i pintats...
També hem pogut fer
d’artistes fent un mural de
graffiti que ens ha quedat

molt bonic i que ha donat
molt color al pati del Institut.
Hipàtia d’Alexandria; la
nostra directora del Casal
jove és tota una artista!
Les sortides que hem fet han
estat genials. Vam anar al
Tibidabo i va ser molt divertit;
arribar fins allà dalt va ser
tota una aventura entre tren,
metro i Tibibus! Ei! Que
arriba la marea blava!
Aparteu-vos! A la platja vam
passar dos dies genials,
jugant a l’aigua, fent diverses
activitats esportives i, per
acabar, per refrescar-nos, un
bon gelat!
Però, el millor de tot ha estat
la colla d’amics que hem fet,
la pinya que hem sigut i tots
el moments viscuts!
El pròxim any repetirem
segur! Visca el Casal jove!
Per cert, no us perdeu el
nostre Lip Dub del #CasalJove201 6! Podreu veure
com ens ho hem passat!
(Espaijovegalliner.cat)
Joves participants al Casal
jove 201 6

Acords presos en darreres
Juntes de Govern Local

Els nens i nenes del grup de
tardes del Casal d'estiu expliquen: "Els nens i nenes
que vam anar al Casal
d’estiu el passat mes de
juliol vam fer diferents
viatges per conèixer les
diferents èpoques amb les
màquines del temps que
vam construir. El grup “1 , 2,
3... Reporters!”, els nens i
nenes que ens hem quedat
també a la tarda, hem anat
compaginant els dies de
biblioteca amb els de fer de
reporters. Ha estat un estiu
molt calorós a l’edifici de
Països Catalans de l’Escola
Lliçà d’Amunt, sort que cada
dia hem anat a la piscina pel

matí i allà hem pogut gaudir
dels inflables, com el
tobogan, que el vam tenir la
quarta setmana de casal.”
Els monitors també comenten: “Els monitors i les
monitores hem passat unes
setmanes molt intenses
esforçant-nos per fer de les
activitats i del casal tota una
experiència. Esperem que
ho haguem aconseguit!” .
Per tal de fer cada any un
Casal d'estiu millor, esperem
rebre
els
vostres
comentaris. S'ha fet una
enquesta que podeu omplir
per Internet. Trobareu
l’enllaç
al
web
www.casalestiu.esplaillica.cat.

Servei d'accés a
Internet via WI-FI a
equipaments
municipals

Procés participatiu
per analitzar i
redefinir la Festa
Major

La Junta de Govern local del
passat 30 de maig va acordar
contractar a l'empresa Inmove IT Solutions la implementació d'un accés a Internet via
WI-FI a diversos equipaments
municipals, per un import de
1 2.695,44€ (IVA inclòs).
L’Ajuntament té interès a
posar en marxa un servei
d’accés a Internet via WI-FI a
diversos equipaments municipals,
inicialment:
Ajuntament, Casal de la Gent
Gran, Biblioteca Ca l'Oliveres
(Punt d'Informació Juvenil i
sala d’actes), Camp de futbol,
Pavelló d'Esports, Escola de
música i Centres Cívics Ca
l’Artigues i Palaudàries.

La Junta de Govern Local del
passat 4 de juliol va adjudicar
a l'empresa Xarxa Consultors
l'encàrrec de portar a terme el
Procés de Participació de la
Festa Major per l'import de
6.1 03,1 0€.
En el marc de la convocatòria
d’ajuts del Catàleg de Serveis
de l’any 201 6 del Pla Xarxa
de Governs Locals 201 6201 9 de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament va
demanar un ajut per portar a
terme un procés de
participació amb l’objectiu
d’analitzar i redefinir la Festa
Major, el qual ha estat aprovat
per la Diputació de Barcelona
per un import de 6.067,67€.
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Ple ordinari del 26 de maig
1 .- Aprovació de l'acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d'Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets
d'Alcaldia emesos del 1 4 de març
al 6 de maig de 201 6, que van del
número 1 58 al 311 .
A petició del PP, es va dir de fer
arribar els decrets juntament amb
la convocatòria per poder preguntar en les comissions informatives.

3.- Donar compte de la renúncia
del regidor Enric Grau.

Es va donar compte de la renúncia d'Enric Grau Comas (ERCAM) al càrrec de regidor.

4.- Declaració de compatibilitats
del regidor Joaquim Ferriol.

El Ple va acordar declarar la compatibilitat de Joaquim Ferril com a
regidor amb dedicació parcial amb
l'exercici de l'activitat d'arquitecte.
El PP va preguntar per la compatibilitat amb el càrrec i el sou de
Conseller Delegat del Consorci de
Residus del Vallès Oriental.
L'Alcalde va contestar que es tractava de dues administracions públiques amb contractes parcials.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

5.- Pròrroga del Pla Local de Joventut 201 2-201 5.
El Ple va acordar prorrogar el Pla
Local de Joventut 201 2-201 5 perquè sigui vigent durant l'any 201 6.
La regidora de Joventut, Míriam
Remolà, va explicar que la regidoria de Joventut estava immersa en
l'elaboració del proper Pla de Joventut, que recollirà les directrius
en matèria de joventut al municipi
per als anys 201 7-2021 , i per això
es demanava per aquest any
201 6 la pròrroga de l'anterior, corresponent als anys 201 2-201 5.

UNANIMITAT

6.- Nomenament del suplent del
representant de l'Ajuntament a
l'AMTU.

El Ple va acordar nomenar com a
suplent del representant de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà
al regidor Joaquim Ferriol.
L'Alcalde va comentar que era lògic que fós ell, ja que era el regidor de Trasport púbilc i mobilitat.

UNANIMITAT

7.- Designació del represenant
de l'Ajuntament a la Xarxa municipal de Consum.

El Ple va acordar ratificar el Decret d'Alcaldia de 1 3 de maig de
201 6 on l'Alcalde resolia designar
el regidor Iban Martínez com a representant de l'Ajuntament a
l'Assemblea General de la Xarxa
Local de Consum.
El regidor de Comerç, consum, turisme i empresa, Iban Martínez,
va comentar que el fet de fer-ho
per Decret va venir donat perquè
hi havia convocada una assemblea, que s'havia celebrat el dia
anterior al Ple.

UNANIMITAT

8.- Correcció d'errada al llistat
de carrers - carrer Alcalaten.

El Ple va acordar rectificar l'error
del carrerer municipal en el sentit
d'on diu "Alacanten" ha de dir "Alcalaten".
L'Alcalde va explicar que en el
Projecte de Parcel·lació del 4t
Polígon de Ca l'Artigues es denominava un dels carrers amb el
nom de carrer Alcalaten, comarca
del País Valencià (els carrers del
barri de Ca l'Artigues reben en
nom de comarques dels Països
Catalans) i, per un error de transcripció, quan es van introduir els
nous carrers d'aquest nou polígon
es va posar el nom d'Alacanten.

UNANIMITAT

9.- Conveni de manteniment del
sector de Can Montcau amb
Punta Na SAU.

El Ple va acordar aprovar el conveni entre l'Ajuntament i Punta NA
SAU al respecte de la conservació
de les obres d'Urbanització executades a l'àmbit de Can Montcau.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va dir que
s'estava a punt de liquidar la junta
de compensació i que es passaria
a la junta de conservació. Mango
ha acordat amb l'Ajuntament que
aquests primers cinc anys l'adminitració local s'encarregarà del
manteniment i facturarà a
l'empresa. L'EMO és qui gestionarà aquest manteniment, segons
va explicar l'Alcalde.
El regidor d'Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va fer notar que l'entesa
amb Mango funciona bé, ja que
l'empresa ha confiat en l'Ajuntament per fer el manteniment durant aquests primers 5 anys, ells
paguen i nosaltres podem contractar gent del poble per fer-ho.
La recollida de residus és una altre exemple d'aquesta entesa, va
dir.

UNANIMITAT

1 0.- Aprovació d'esmenes
d'errors materials del POUM de
Lliçà d'Amunt.

El Ple va acordar rectificar els
següents errors materials del
POUM de Lliçà d'Amunt:
- Error referent al perímetre regulador de les parcel·les del carrer
Estornell números 2, 4 i 4 bis del
Pla Especial de la Cruïlla.
- Error referent a la qualificació urbanística del Sistema d'Equipaments Comunitaris.
- Error referent a la qualificació urbanística de les parcel·les del carrer València números 1 7-1 9 i
Anselm Clavé 206-21 2.
El regidor d'Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va explicar els errors i va
comentar que aquest any i en propers Plens és possible que hi hagi
més punts com aquest, ja que a
mesura que es treballa sorgeixen
petites errates, la majoria de grafismes en els plànols.

UNANIMITAT

11 .- Moció d'adhesió a la declaració de la commemoració del
28 de juny, dia de l'alliberament
de lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals.
El Ple va aprovar una moció presentada per l'equip de govern on,
seguint la iniciativa de l'Observatori Contra l'Homofòbia, es va
acordar, entre altres punts al respecte, rebutjar tota forma d'homòfobia i transfòbia, declarar Lliçà
d'Amunt ciutat lliure d'aquestes

patologies i adherir-se a la diada
del 28 de juny, Dia per l'alliberament lèsbic, gai, bisexual, transsexual i intersexual.
El PSC va dir que hi havia igualtat
jurídica, però que quedava molt
més per fer.
ERC també va comentar que la
societat havia evolucionat però
que encara quedava camí per fer, i
va dir que les administracions han
d'anar un pas endavant per millorar aquestes percepcions socials.
CiU va dir que el seu partit defensava la llibertat d'elecció i, per
tant, la de condició sexual, i va encoratjar a seguir treballant per la
normalització social d'aquest col·lectiu de persones i perquè un dia
pugui desaparèixer el Dia per l'alliberament lèsbic, gai, bisexual,
transsexual i intersexual com a tal.

UNANIMITAT

1 2.- Moció en defensa de l'educació pública i en contra del
tancament de les línies de P3.
El Ple va aprovar una moció presentada per l'equip de govern que
manifestava, entre altres punts,
que l'Ajuntament dóna suport a
una educació pública, de qualitat,
universal, gratuïta i accessible, i
que està disconforme amb el tancament de línies de P3 a les escoles públiques i en concret a
l'Escola Rosa Oriol, i amb la manca de recursos de qualitat en
l'educació.
El regidor d'Educació, Fran Sánchez, va explicar que aquesta moció responia a un possible
tancament d'una línia de P3 a
l'escola Rosa Oriol. Sánchez va
comentar que en un poble dispers
geogràficament com el nostre era
important mantenir els serveis públics prop de la gent.

UNANIMITAT

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

1 4.- Mocions.

ERC va presentar tres mocions:
- Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i
contra els atacs a les lleis catalanes:
En aquesta moció s'instava a donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives
que refermin la voluntat de donar
resposta a les emergències socials.
ERC va decidir retirar el darrer
paràgraf de la part expositiva, que
parlava de la "desconnexió democràtica de l'Estat espanyol", davant la petició d'alguns grups
polítics. Per la mateixa raó, es va
decidir votar per separat els set
punts de la moció, ja que van haver-hi discrepàncies en el 6è punt
de la moció que instava a participar de les accions que es puguin
organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor
de la sobirania del Parlament de
Catalunya.
El PP va votar-hi en contra i va argumentar que era un atac a la democràcia i a la convivència per
salvar la gobernabilitat del Parlament.

PSC – A FAVOR; PUNT 6È EN
CONTRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR, PUNT 6È
EN CONTRA

CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

- Moció per la promoció i consum
d'energies netes per consolidar la
sobirania energètica local:
Aquesta moció, entre altres punts,
manifestava la més gran oposició
a la política energètica de l'estat
espanyol en especial en allò que
fa referència a la penalització de
l'autoproducció i autoconsum
d'energia verda i que ha culminat
en l'aprovació del Reial Decret
900/201 5, de 9 d'octubre, pel qual
es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques
de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb
autoconsum del qual es demana
la seva derogació immediata.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ

- Moció de suport al Banc d'ADN
per fer les identificacions dels desaparescuts a la Guerra Civil:
Aquesta moció, entre altres punts,
demanava mostrar el suport institucional de l'Ajuntament a la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura
identificació dels parents desaparescuts a la Guerra Civil.
Els grups polítics van coincidir a
dir que la iniciativa arribava tard
però que s'hi havia de donar suport perquè tothom té dret a enterrar els seus morts. Tot i votar-hi a
favor, el PP va matisar que creien
que els recursos haurien de ser
abocats més a tenir cura de les
necessitats dels vius que no a seguir fent política amb les tragèdies
del passat, i que els recursos que
s'hi destinin han de ser adients a
les possibilitats de l'Ajuntament.

UNANIMITAT

El PP va presentar tres mocions:
- Moció sobre la vorera del carrer
del Matarranya (Ca l'Artigues):
Aquesta moció instava a l'Ajuntament a actuar amb la màxima celeritat en un tram de vorera del
carrer del Matarranya per evitar
que es produexin accidents o
danys, ja que només hi ha un paviment de formigó de 5 centímetres per sota de la vora de la
vorada, que suposa un perill per a
vianants i per a conductors que
estacionen vehicles.

UNANIMITAT

- Moció sobre el pàrquing de
l'escola Rosa Oriol):
Aquesta moció instava a l'Ajuntament a actuar amb la màxima celeritat en el terreny que es fa servir
de pàrquing de l'escola Rosa Oriol
per evitar que es produexin accidents o danys, ja que està bona
part inaccessible, ple de fang i
tolls d'aigua.

UNANIMITAT

- - Moció sobre la visita d'Arnaldo
Otegui al Parlament de Catalunya:
Aquesta moció instava a l'Ajuntament a lamentar la visita d'Arnaldo
Otegui al Parlament de Catalunya
argumentant que aquesta visita
malmet contra els sentiments de
les víctimes d'ETA, que han estat
ofeses pel tractament que ha rebut
aquest personatge en la principal
institució catalana, com si fos un
polític més del nostre sistema democràtic.
La resta de grups polítics va coincidir en la inoportunitat d'aquesta

moció i en la necessitat de presentar mocions que afectin el
nostre municipi. També van coincidir en estar a favor de la negociació i en què aquesta persona ha
conduït el món de la violència al
debat democràtic, però PSC i ICVEUiA van indicar que es podria
haver rebut algun altre interlocutor.

PSC – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR

El PSC va presentar una moció:
- Moció per a la retirada de l'ordre
de copagament confiscatori per a
les persones amb discapacitat:
Aquesta moció proposava instar al
Govern de la Generalitat a complir
amb el mandat del Parlament i
derogar amb caràcter d'urgència
l'actual ordre BSF/1 30/201 4 per
aprovar una nova que estableixi
criteris més justos, en base a les
ordres anteriors, mitjançant la
participació en la seva elaboració
de les entitats representants dels
col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les
persones beneficiàries de les
prestacions de servei no gratuites
i de les prestacions econòmiques
destinades a l'atenció a la situació
de dependència que estableix la
cartera de Serveis Socials. I
també demanar al Govern de
l'Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, de
1 4 de desembre, de Promoció de
l'Autonomia Personal i Atenció a
les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per
al seu correcte desenvolupament.
El PSC va incidir en el fet que
amb el canvi normatiu es perd poder adquisitiu.
ERC va votar-hi a favor però va
fer constar la manca de diners de
la Generalitat i va demanar de
canviar les paraules "Demanar al
Govern de l'Estat" per "Instar al
Govern de l'Estat".
ICV-EUiA també va votar-hi a favor i va comentar que, malgrat la
manca de diners, això hauria de
ser més prioritari que altres coses
per la Generalitat.
CiU es va abstenir i va dir que no
té sentit que la gent amb patrimoni
rebi la mateixa subvenció, però va
insistir en què cal millorar la llei.
El PP va votar-hi a favor i va dir
que no estava en contra del concepte de copagament sinó dels
copagaments injustos i fets sense
diàleg amb les entitats d'afectats.
Va demanar que no es contempli
el patrimoni ni els familiars a càrrec i va dir que no es posi com a
excusa la manca de diners de la
Generalitat.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – ABSTENCIÓ
PP_ A FAVOR
1 5.- Preguntes.

El PP va formular preguntes relatives a quatre temes: la inauguració
de les empreses Mango i Biokit; la
solució a les entrades i sortides de
camions a l'empresa Mango per la
C1 7; infraestructures previstes en
el programa de treball del nou
equip de govern; la cobertura de
telèfons mòbils; les sigles de CDC i
la informació sobre el caràcter del
Ple de novembre.

* La crònica del Ple ordinari del 21 de juliol, en el proper butlletí.
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Què ha dit la premsa?
Millora del nus de
les carreteres C1 7 i
BV1 432

Segons la premsa de principis de juny, el projecte de
pressupost de la Generalitat
per a aquest any redueix de
manera molt significativa les
partides d'inversió previstes
a la comarca. Tot i això, entre les principals inversions
previstes al Vallès Oriental
n'hi ha una a Lliçà d'Amunt,
la millora del nus de les carreteres C1 7 i BV1 432, amb
un import de 383.503 euros.

La Ctra. de
Palaudàries podria
esdevenir carretera
La Diputació de Barcelona
ha redactat un pla zonal de
carreteres del Vallès Oriental que inclou un total de 1 6
camins municipals que estan fent les funcions de carretera i que considera que
són susceptibles d'incorporar-se a la seva xarxa local.
Un d'aquests camins municipals és la Carretera de
Palaudàries
de
Lliçà
d'Amunt.
La Diputació vol que siguin
els mateixos ajuntaments i
el Consell Comarcal els que
es posin d'acord per determinar en quins camins cal
actuar amb prioritat per invertir-hi i adequar-los perquè passin a ser carretera.

Mango arrenca
l'activitat logística
a Lliçà d'Amunt
Les primeres peces de roba
penjada ja surten del centre
logístic que la cadena tèxtil
Mango ha construït a Lliçà
d'Amunt, amb 60 treballadors. De cara a finals d'any,
entrarà en funcionament la
logística relativa a les peces
doblegades.

La nau de Mango,
finalista als Premis
Catalunya
Construció

La nau industrial de Mango
a Lliçà d'Amunt ha quedat
finalista en la categoria de
coordinació de seguretat i

salut dels Premis Catalunya
Construcció 201 6, convocats pel Col·legi d'Aparelladors
de
Barcelona
(CAA-TEEB). Els guanyadors dels premis es van donar a conèixer en el decurs
de la Nit de la Construcció,
que es va celebrar el passat
30 de juny sota la pèrgola
del mercat dels Encants, a
Barcelona.

Can Quimet Gall
participa en la
campanya
"Benvingut a
pagès"

Set explotacions agràries de
la comarca van obrir portes
un cap de setmana de mitjan
juny en la campanya "Benvingut a pagès", amb la qual
es preveia donar a conèixer
l'activitat agrària que es fa a
Catalunya. L'hort Can Quimet
Gall de Lliçà d'Amunt va ser
una de les explotacions vallesanes que hi va participar.

Darreres empreses
constituïdes a Lliçà
d'Amunt
- Transportes Martin Porras
e Hijos SL, dedicada al
transport i distribució de tota
classe de mercaderies per
carretera, tant nacional com
internacional amb camions
propis o aliens.
- HG Trucks Barcelona SL,
societat dedicada al transport de mercaderies per
carretera i activitats annexes
i complementàries al transport de mercaderies.
- Mollier Fred SL, de dedicada a les instal·lacions,
manteniment, reparació i
venda de maquinària de fred
industrial i climatització, i a
la compra-venda i intermediació de tot tipus de recanvis, instal·lacions elèctriques
i tot tipus d'obres de paleta.

L'Ateneu L'Aliança,
a la revista Vallesos
La revista Vallesos ha celebrat
el seu cinquè aniversari amb
l'edició del número 11 dedicat,
com a tema central, als ateneus i casinos vallesans, entre
els quals l'Ateneu L'Aliança de
Lliçà d'Amunt.

L'escola Rosa
Oriol, amb un sol
grup de P3
La directora dels Serveis Territorials del Departament
d'Ensenyament al Vallès Oriental i el Maresme, Carmina
Pinya, va confirmar, a mitjan
juny, la previsió inicial de
mantenir un sol grup de P3 a
l'escola Rosa Oriol. Al final del
període de preinscripcions,
aquest centre havia rebut un
total de 37 peticions i, en el
conjunt del municipi, la demanda va ser de 99 peticions
per a cent places. Ensenyament ha fet servir el criteri que
Lliçà d'Amunt té suficients
places per cobrir la demanda,
encara que això impliqui per a
algunes famílies portar els
seus fills a una escola força
allunyada del seu domicili.

de juny. Aquell mateix cap de
setmana, va guanyar la competició d'àmbit estatal Superprestigio BTT.
El cap de setmana següent,
la pilot lliçanenca també es va
proclamar guanyadora de
l'Open Girona de BTT.
I, al juliol, Sara Gay va guanyar la Copa Catalana Internacional BTT en categoria
absoluta i sub-23, i es va
proclamar campiona d'Espanya de "cross country" en la
categoria sub-23, representant la selecció catalana.

Mango desestima
fer el gran outlet
que projectava al
complex de Lliçà
Mango ha renunciat definitivament a construir el gran

outlet de 1 0.000 metres
quadrats que projectava al
complex logístic de Can
Montcau. La firma no considera prioritària la construcció d'aquest centre i busca
altres operadores interessades a desenvolupar l'espai
comercial i hoteler de Can
Montcau.

El lliçanenc Mario
Sinués, subcampió
de la Copa Catalana
Internacional de
BTT
El pilot de l'Amunt T-Bikes
OXD Club Ciclista Mario Sinués es va proclamar subcampió de la Copa Catalana
Internacional de BTT en categoria elit.

Lliçà d'Amunt acull
el Campionat de
Catalunya de
patinatge en pista
El torrent Merdans, a la zona esportiva de Ca l'Esteper,
va ser l'escenari, el passat
1 9 de juny, del Campionat
de Catalunya de patinatge
en pista, organitzat pel Club
Patí Lliçà d'Amunt.

El Juvenil A del CE
Lliçà d'Amunt
premiat a la Nit
dels Campions

El pavelló de Santa Eulàlia de
Ronçana va ser l'escenari, el
passat 1 7 de juny, d'una de
les 1 3 Nits dels Campions
que va organitzar la Federació Catalana de Futbol per tot
el territori. L'acte, l´únic al
Vallès Oriental, va servir per
premiar els equips de futbol i
futbol sala de la comarca que
van quedar campions de lliga,
entre els quals el Juvenil A del
Club Esportiu Lliçà d'Amunt.

Guanys de la biker
lliçanenca Sara Gay
La biker lliçanenca Sara Gay,
en la categoria sub-23, es va
proclamar campiona de Catalunya de BTT en modalitat
XCO (Cross country), a finals

Els pares i les 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, per fax (93
841 41 75), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar per
l’Ajuntament a signar un full d’autorització per a la
publicació d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.

Leo
Caceres
Fernandez,
nascut el
1 5 de juliol
de 201 6

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):

A. Galcerán (Lliçà d'Amunt): del 26 d'agost a l'1 de setembre
R. Mas (Lliçà d'Amunt): del 2 al 8 de setembre
M. Vela (Santa Eulàlia): del 9 al 15 de setembre
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 16 al 22 de setembre
J. Torras (Bigues): del 23 al 29 de setembre

M. Trullols (Lliçà d'Amunt): del 30 de setembre al 6 d'octubre
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers).
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: N.Salayet
(Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues).
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L'estudiant lliçanenc Sergi Serna, premiat
com a aprenent de fuster
El jove lliçanenc Sergi Serna
Espinar, de 1 9 anys, estudiant de cicle formatiu mitjà de
Fusteria i Moble a l'INS Vilaromana de la Garriga, va
aconseguir la Medalla d'Or
en el Concurs CatSkills en la
modalitat d'Ebanisteria, Fusteria i Fusteria d'obra, que
es va celebrar a principis de
juny en el complex Pere
Martell de Tarragona. En
aquest concurs participen

estudiants de cicles formatius per trobar els millors
aprenents de diversos oficis.
La pràctica de la seva categoria era fer una finestra
d'ull de bou en un temps de
1 3 hores.
L'any vinent, Sergi Serna
assistirà al SpainSkills 201 7,
a Madrid, representant a
Catalunya, juntament amb
els altres guanyadors de les
43 categories del concurs.

La cadira Biennale, produïda per Figueras,
Premi Delta d'Opinió
La
Cadira
Biennale,
dissenyada per Josep
Ferrando i produïda per
l'empresa lliçanenca Figueras, ha estat guardonada
amb el Premi Delta d'Opinió.
Aquesta distinció s'atorga
per votació directa dels
convidats a la gala de
lliurament dels premis Delta,
i es decideix moments
abans del seu anunci, per la
qual cosa es tracta d'un
reconeixement a aquesta
cadira per part de la
professió.
La singular cadira Biennale
és un seient modular i
flexible realitzat en un únic
material, càlid i confortable.
Creada en fusta, i fabricada
industrialment a partir de
processos artesanals, la
cadira uneix experiència i

eficiència energètica per a
concloure amb un sistema
flexible i personal, que dóna
resposta no només a les
necessitats
d'entorns
religiosos, sinó a les
diversos
usos
de
col·lectivitat que es poden
plantejar.
Els Premis Delta s'atorguen
biennalment
en
reconeixement a la tasca
dels
dissenyadors
industrials i les empreses
productores. Els Premis
Delta tenen com a objectiu
celebrar l'excel·lència en el
disseny i posar en relleu la
seva importància com a
eina privilegiada per generar
riquesa en una economia
industrial, i el seu paper
fonamental com a expressió
dels nostres valors socials i

culturals. Des de 2011 , els
Premis Delta i les Medalles
ADI se celebren en el marc
del
FADfest,
un
esdeveniment que emfatitza
l'energia i la riquesa de
Barcelona al camp del disseny.

La Carnisseria Canadell Pi, al
"Catàleg de productors
artesans del Vallès Oriental"
El passat 27 de juny, a Gallecs, va tenir lloc la presentació del "Catàleg de
productors artesans del
Vallès Oriental", una eina
per apropar a productors i
elaboradors a les cuines
desl restaurants i de les
llars dels ciutadans.
El Catàleg, elaborat pel
Consell Comarcal amb el
suport de la Xarxa
Productes de la Terra de la
Diputació de Barcelona,
inclou informació de 60
productors amb referències
als distintius de qualitat i els
productes destacats que es
poden comprar.
Elaborant aquest catàleg, el
Consell Comarcal vol donar
a conèixer al comerç, a les
cooperatives
de
consumidors
i
la
restauració, la varietat de
productes de molta qualitat
que es produeixen i
s’elaboren a la comarca del
Vallès Oriental, a la vegada
que també vol facilitar que
de forma ràpida i directe els
productors i elaboradors
puguin vendre el seu
producte directament i
sense intermediaris.
El Catàleg inclou:
• quins són els productes
amb distintius de qualitat:

DOP Mongeta del Ganxet;
DO Alella
• i quins són els productes
tradicionals destacats que
es poden comprar als
productors locals.
De Lliçà d'Amunt, al "Catàleg de productors artesans
del Vallès Oriental" surt la
Carnisseria Canadell Pi,
que treballa des de l'any
1 968 de forma artesanal. Al
seu petit obrador elaboren
els seus propis embotits, de
forma tradicional i apostatn
pel producte de proximitat
(km0). L'any 2004, en reconeixement als mèrits extraordinaris acreditats en el
seu ofici, la Generalitat de
Catalunya els va atorgar el
diploma de Mestre Artesà
Alimentari. Fan botifarres
cuites (negra greixet, d'ou,
negra, del perol, blancaa,
bull), botifarres d'ou d'especialitats (botifara i bull amb
foie gras, botifarra negra
ampla o de faves, botifarra
de taronja caramel·litzada,
botifarra de madueixes amb
formatge
Leerdammer),
ventre d'ossos, pernit cuit i
sobrassada amb pebre vermell de Mallorca i xoriç.
Per a més informació sobre
aquest comerç local: www.llac.cat.

Resultat de les darreres eleccions generals
El 65% de l’electorat
lliçanenc, 7.51 0 electors
d’un cens de 11 .502, va
anar a les urnes el passat
26 de juny, en les darreres
eleccions generals, el que
representa una baixada de
6 punts respecte a les
eleccions a Corts Generals
del passat desembre.
En Comú Podem va tornar a
ser la força més votada a
Lliçà d’Amunt, va obtenir
2.258 vots, que representen

un 30% del total de vots. La
segona força més votada va
ser el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) amb
1 .21 6 i un 1 6% dels vots.
En tercera posició es va situar el Partido Polupar (PP)
amb 1 .1 23 vots (1 5%).
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC-CATSI) va
ocupar la quarta posició
amb 1 .01 8 vots (1 4%),
seguits de Ciutadans (C’s)
amb 1 .01 2 vots (1 3%) i

Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) que va
obtenir 554 vots (7%). Pel
que fa a la resta de
candidatures
(PACMA,
Recortes Cero-Els Verds,
PCPC), la suma de vots va
representar un 3% del total
(1 97).
Del total de vots emesos,
67 van ser en blanc i 65
nuls, xifres més altes que a
les eleccions del desembre,
amb 45 i 50 respectivament.

Els escolars lliçanencs han
participat en el projecte
educatiu "Viu el Besòs"
Durant el curs escolar
201 5-1 6, 4.605 alumnes de
78 escoles i centres formatius de 24 municipis de la
conca del Besòs, entre els
quals de Lliçà d'Amunt, han
pres part del programa
d’educació ambiental "Viu
el Besòs", que organitza el
Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs.

De les 9 activitats incloses
en aquest programa, un
any més ‘Vida d’un riu’
-sortida d’un dia on es
realitza un itinerari amb
parada a tres punts de la
conca (curs alt, curs mitjà i
curs baix/desembocadura),
amb 1 .560 participants, ha
estat
l’activitat
més
demandada.
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* En el moment de tancar l'edició d'aquest butlletí, no s'havia rebut cap article d'opinió del grup polític municipal d'ICV-EUiA.

Des de l’any 2008 els alcaldes de la Vall del Tenes més l’Alcalde de Parets del Vallès varen liderar i lluitar per posar en marxa un Bus Exprés que anés a
Barcelona, un transport públic molt competitiu amb temps respecte el transport privat i, a sobre, de qualitat. L’any 201 0 es va implantar amb 23.000 usuaris i
en data d’avui hi ha quasi 1 60.000 usuaris l’any, tot un èxit.
Ara, amb l’esforç i complicitat de tots els agents implicats, Generalitat, Ajuntaments i operador, hem aconseguit ampliar l’oferta del Bus Exprés amb nous
serveis que fins ara no es feien i que s’han posat en marxa aquest estiu: 8 expedicions els dies feiners de l’agost i sis expedicions els dissabtes i dies festius
durant tot l’any.
I, tot això, a l’espera de que la Generalitat aprovi els Pressupostos del 201 6 i, així, poder ampliar freqüències en dies feiners per donar resposta a les
necessitats i demandes dels usuaris.
Queda demostrat que la suma d’esforços ajuda a recollir els fruits amb més solvència i, per tant, aquesta ha de ser, tot i ser pobles de colors polítics diferents,
la manera que tenim de treballar en el futur, colze a colze i amb un objectiu comú, que hem de saber lluitar i aconseguir.
L’urbanisme és una de les millors eines per a la cohesió social. Per aquesta raó pren gran rellevància el procés de definició del que serà el Centre del nostre
municipi, el que ha de ser l'eix vertebrador, punt de referència i de trobada de tots els lliçanencs i lliçanenques.
Els centres urbans normalment són definits pels anys i la pròpia història de cada municipi, són el cor dels pobles.
Lliçà té un gran entorn, hem crescut en onades des del primer barri fins l'últim polígon, en impulsos irregulars. Hem de seguir pensant Lliçà en el seu conjunt.
Hem d’aconseguir que, el que avui és només una galàxia de barris, es relligui i s’estructuri en un sol poble que sigui útil als seus habitants. No cal que fem
una ciutat, només volem que el nostre poble tingui forma. Construir un traçat fluid i dinàmic, cohesionador i reivindicatiu del Lliçà que som i del que volem ser.
Per aconseguir aquests objectius hem de treballar per situar cada peça al seu lloc. Connectar equipaments i aprofitar que el territori ens ensenya com treure’n
el millor resultat, el que socialment millor respon a aquest desig de crear entre tots el nostre Centre.
És evident que en aquest camí ens podem equivocar. Entre tots hem d’assumir que hi haurà errors, però ens hem de conjurar per poder rectificar a temps i
corregir aquells passos que s’hagin fet malament fins ara o en el futur. Hem de mantenir sempre clars els objectius i no perdre’ls prenent dreceres que
desdibuixin el nostre poble.
Tenim l’oportunitat de construir el nucli que volem. El procés està engegat, cal que siguem conscients de l’oportunitat que ens brinda la història; definir el nucli
del nostre municipi serà una tasca de (relativament) pocs anys però que perdurarà, cal que sigui ben pensada.
PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ
Tres lliçanencs han participat activament al congrés fundacional del PDC realitzat el passat mes de juliol, per tant podem dir amb orgull que en Guillem Peralta, en Josep Vinyals i en Manel
Busquets són cofundadors del nou partit.
Ells formen part del sector renovador de l'antiga CDC a Lliçà d'Amunt i han contribuït a l'esmentat congrés amb algunes de les propostes de lluita contra la corrupció moral, que
desgraciadament han protagonitzat algunes persones del vell partit.
Donat que la majoria dels antics militants fa mesos que han deixat de participar a les reunions i actes organitzats pel partit i donat que l'antic president local, des del mes de març d'enguany,
ha deixat de convocar dites reunions, entenem que tots ells han volgut passar a un segon pla i han entès que calia deixar pas a nous protagonistes.
Tanmateix, animem a tots aquells que es varen apartar, desanimats per algunes actituds i formes de fer decebedores d'antics dirigents, que es tornin a apuntar amb aquest nou projecte de
caràcter més plural, participatiu i horitzontal. La bona gent de Convergència, sempre serà benvinguda.
El partit a Lliçà vol començar des de zero, incorporant saba nova que configuri el gruix dels seus associats.
Sense càrregues del passat, potser podem començar a reflectir, davant la gent de la nostra vila, la nova imatge que el congrés fundacional va deixar palesa i vol que sigui el tret diferencial.
El disseny de poble que estem intentant dur a terme, conjuntament amb altres forces locals, és el més important que s'ha projectat a la història de Lliçà d'Amunt. Així doncs, us animem a què
ens ajudeu i formeu part del futur. Bé com a associats o simplement com a simpatitzants.
Els interessats podeu contactar amb el nostre company, el regidor d'Esports, en Manel Busquets, que us atendrà molt gustosament.
Per acabar, desitjar-vos que gaudiu d'una bona Festa Major i animar-vos a participar un any més de l'11 de Setembre que enguany, encara amb més força si es que es pot, ha de continuar
mostrant la voluntat d'un Poble, d'un Estat. Bona Diada!

Una vez más, queremos hacer balance de los resultados de las pasadas Elecciones Generales del 26 de junio. Y como ya es habitual, el Partido Popular
volvió a ser la fuerza más votada a nivel nacional, pasando de 1 23 escaños a 1 37. Un aumento de 1 4 escaños que dice mucho sobre la voluntad de los
españoles.
En cambio, el PSOE perdió 5 escaños, pasando de 90 a 85. Ciudadanos (C´S) pasó de 40 escaños a 32, por lo que también perdió presencia. Podemos, que
se presentaba en coalición con ICV-EUiA, pasó de 69 escaños a 71 escaños. Vale la pena recordar que ICV-EUiA había conseguido un millón de votos
aproximadamente y 2 escaños, por lo tanto, la coalición no ha servido de nada ni ha propiciado el pretendido sorpaso al PSOE.
En Lliçà d’Amunt, Ciudadanos fue la fuerza política que perdió más votos. En relación con las Generales del 201 5, C’s perdió 329 votos, seguido de En Comú
Podem, la coalición de Podemos+ICV-EUiA, que perdió 1 55 votos. Los convergentes perdieron 80 votos y el PSOE, 58 votos. Los dos únicos partidos con
representación institucional en nuestro Ayuntamiento que aumentaron en votos fueron ERC, que ganó 26 votos, y por supuesto, el Partido Popular, que
obtuvo 89 votos más que en las anteriores elecciones Generales del 201 5. En resumidas cuentas: el Partido Popular ha sido la formación que ha crecido más
las últimas elecciones.
Como siempre, el rigor y la responsabilidad se ven premiadas con la confianza de los ciudadanos. Por eso, desde el Partido Popular de LIiçà d’Amunt
queremos agradecer a todas aquellas personas que han depositado su confianza a nuestra formación política, que ha demostrado por tercera vez
consecutiva que es el partido mejor valorado por el conjunto del pueblo español.
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Entitats i Bústia del lector
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.
Recordem que el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

BMX Valles Club estrena circuit a Lliçà d'Amunt
El Bmx Valles Club va inaugurar amb magnificència, el
passat 25 de juny, el seu
propi circuit a les instal·lacions del Club de Tennis de
Ca l'Artigues a Lliçà
d'Amunt.
Vuit podis de 1 2 possibles
són el colofó d'un dia tan
emblemàtic per aquest club.
Cristina Garcia 1 ª en cat.
Olímpica i Adrian Cañadas
1 r en cat Olímpica i
Supertrack sumen les tres
primeres posicions.
En segon lloc el veterà Jose
Mª Alvarez puja al podi en
segona posició, mentre que
Biel Soler, Ariadna Barbero,
Daniel Herranz i Monica
Comadran pugen al tercer
calaix del podi. Alguns
corredors es van quedar a
les portes del podi com

Cristhian Argüelles i Enrique
Canovas.
En el rànquing de clubs, el
Bmx Valles s'alça amb la
segona posició de la
jornada.
Joan Comadran, president

de l'entitat, se sent molt
orgullós del seu equip i de
tots els que han fet possible
aquest nou circuit per Catalunya.
Bmx Valles Club

Associació de Veïns de Can Salgot

Participació de lliçanencs al Campionat
d'Espanya de karate kyokushinkai
El passat dia 25 de juny es
va celebrar a la població de
Ripollet
el
campionat
d'Espanya
de
karate
kyokushinkai, amb la notable
participació de totes les
comunitats autònomes i
països
com
Holanda,
Portugal, Itàlia, Dinamarca i
Alemanya, amb un total de
400 competidors. Aquest
torneig el va organitzar el
lliçanenc César Rufo, Mestre
d'arts
marcials
i
Seleccionador Nacional. Hi
van assistir alumnes seus
que són del poble, quedant
en bons llocs a nivell estatal.
Destacats:
Categoria 1 4/1 5 anys masculins
Menos de 60kg Joan Carles
Rufo Sotscampió en Kumite i
Sotscampió en Katas. Doble
mèrit.
Categoria entre 5 anys i 1 2
anys en Kumite
Tania Romero Campiona
d'Espanya
Manel Pando 3r Classificat
Ariadna 2a Classificada
Marc del Pinó Campió
Arnau López 3r Classificat
Pol Perea 2n Classificat

Activitats de l'Associació de
Veïns de Can Salgot

Gràcies SEOVT!
Voldria animar els lliçanencs
que estiguin a l'atur a utilitzar
assíduament el SEOVT: hi
fan uns tallers molt
interessants i tenen un
personal
que
anima
moltíssim. No dubteu a tenir
entrevistes amb elles i anar a
tots els tallers que pugueu.
Amb 50 anys, m'he trobat a
l'atur fa un mes i, de seguida,

m'he apuntat a un taller.
M'han fet descobrir capacitats
professionals, aptituds, m'han
fet millorar el meu CV i, el
més important, m'han fet tenir
una actitud molt més positiva!
Acabo de trobar feina i els
dec moltíssim!
Gràcies SEOVT!
Mabel de la Torre Marco

Publicitat

Alejandro Esquerra 2n Classificat
Ans Lao Campió d'Espanya
Jan Lao 2n Classificat
Juan Vidal Campió
Alex Martin 2n
César Rufo a finals d'any marxa al Japó com a
seleccionador espanyol.
César Rufo

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Casal de la Gent Gran
93 841 61 55

Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05

Escola Lliçà (antiga Països Catalans)
93 841 56 05

Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)

Agenda
Campanya de donació de
sang-especial Festa Major

Sessió informativa Curs
Ikebana 2016-2017

Hora: de 1 6.30h a 20.30h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca

Hora: 1 9 h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Més informació: 93 841 45 33
Organitza: Ateneu l'Aliança

Dijous 8 de setembre

Ca l'Oliveres
Organitza: Banc de Sang i Teixits

III Challenge Resistència
BTT del Vallès
Diumenge 11 de setembre

Divendres 16 de setembre

Aplec de Palaudàries

Diumenge 25 de setembre

93 841 46 52

Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries

Biblioteca Ca l'Oliveres

93 864 60 1 0

Exposició

Contes al vol

93 841 90 87

Deixalleria de Palaudàries

"La Kosturica, llibre de camp" d’Edu
Bayer.
Lloc: primera planta

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna

Sessió de contes

Sabeu que existeix el Dia Internacional
del Punt? És el 1 5 de setembre i es
celebra a escoles, biblioteques, centres
culturals i associacions d’arreu del món.
Sessió basada en el conte de Peter H.
Reynolds “El Punt”, on el principal
objectiu és estimular la creativitat de
petits i grans. La sessió comptarà amb
una part d’explicació de contes i una
part on es farà un taller de “punts”. A
càrrec de Núria Alonso.Per a nens i nenes a partir de 4 anys.

Correus i Telègrafs
Deixalleria

93 841 58 71
93 863 99 51
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

Local Social Can Farell
93 843 52 56

Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29

Local Social Can Salgot
93 841 77 70

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor
93 841 52 25

Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 52 25

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

De l'1 al 30 de setembre

Dilluns 5 de setembre

Saber el perquè de les coses ens fa
més savis i més lliures. En aquesta
sessió de contes ens preguntarem la
raó de moltes coses i també s’explica el
perquè d’unes altres. Coneixerem la
Lily, una nena que no para de
preguntar. Entre tots explicarem
“marecrits”, una preciosa història de
Jutta Bauer que ens ensenya que
sempre és millor no escridassar. I,
sabrem què li va passar a la Carmeta,
una nena gandula, golafre i molt, molt
mentidera. A càrrec d’Assumpta
Mercader.

Hora: 1 8h
Lloc: sala d'actes

Explicació del conte "La
masia de les paraules"
Dimarts 6 de setembre

Vine a conèixer en Pepito i la Pepita, els
avis que viuen a la biblioteca des de fa
anys i anys. Explicació del conte de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, editat en motiu
del seu 5è aniversari. A càrrec de les
autores Joana Moreno i Núria Ramon.

Hora: 1 8h
Lloc: exterior

Club de lectura amb la visita de l'escriptor i periodista
Xavier Bosch
Dijous 15 de setembre

Inauguració de la nova temporada del
Club de lectura per a adults amb la
lectura del llibre "Eufòria" i la visita del
seu autor, Xavier Bosch.

Dissabte 17 de setembre

Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de setembre.

Niu de paraules

Dissabte 24 de setembre

“Qui viu aquí dins?”. Anirem obrint
unes capsetes molt especials amb
objectes sorpresa que ens donaran
peu a cantar cançonetes de bressol,
enllaçant- ho amb un conte en cada
cas. Als nens els encanten les
sorpreses i si són musicades, més
encara! A càrrec d’Elisenda Moré.
Adreçat a famílies amb infants fins
als 3 anys.
Hora: 11 h

Lloc: sala infantil

- Si fas préstec entre el 5 i el 30 de
setembre, entraràs en el sorteig de
dos lots plens de llibres per a
totes les edats!
- Recordem:
Fins al 10 de setembre:
Matins: dimecres i divendres de
10h a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de
16h a 20:30h

Hora: 1 8.30h
Lloc: sala d'actes

Organitza: Ajuntament

Activitats per a la gent gran
Ajuntament:
Exposició de manualitats
Del 14 al 18 de setembre

Exposició dels treballs manuals realitzats, amb diverses tècniques, pel grup
de manualitats del Casal de la Gent
Gran.

Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Associació del Casal d'Avis:
Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran
Ball de saló: divendres
1 6.30 h
Bingo: dissabtes 1 6.30 h
Cafè-ball (música gravada): Darrer diumenge de mes

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Ball en línia: Dimarts 1 8h
Bingo-aliment: Divendres
1 7.30 h
Ball de saló: Dissabte 1 7.30h
Ball: Segon diumenge de mes
1 7h
Classes de comptabilitat

de 1 7h a 20h

Espai Jove El Galliner
Taller de Windows Movie
Maker
Dilluns 1 9 de setembre

Vols aprendre a fer un recull de les
millors fotografies de les vacances
d’estiu? Doncs, vine al Galliner! És
necessari portar un pendrive amb les
fotos i música.

Tardes creatives

Dimecres 21 de setembre

Taller amb scrapbooking. Vine i
personalitza l'agenda o carpeta, per
començar un nou curs escolar d'una
manera més original .

Cuina jove

Dimecres 28 de setembre

Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzem tallers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares.

- La majoria d'activitats comencen
a les 17.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; les places
són limitades i la inscripció és gratuïta.
- L'Espai Jove El Galliner obrirà a
partir del dilluns 12 de setembre.

Torneig de Ping-pong
Dimarts 27 de setembre

Vine al Galliner amb els amics i participeu-hi. El guanyador s’endurà un
premi! Per poder realitzar el torneig hi
ha d’haver un mínim de 8 participants.

Organitza: Ajuntament

Els Centres Cívics engeguen
nova programació

Després de les vacances
d'estiu, el Centre Cívic
Palaudàries i el Centre Cívic
Ca l’Artigues tornen a obrir les
portes.
Durant aquest mes de setembre s'inicien les inscripcions
als cursos, tallers i activitats
del proper trimestre, que
començaran a l’octubre, tot i
que al setembre ja comencen
algunes activitats organitzades
per entitats.
Per a més informació i inscripcions, dirigiu-vos a (de 1 5h a
20.30 h):
- Centre Cívic Palaudàries:
93 864 60 1 0

cc.palaudaries@llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca L’Artigues:
93 860 73 50
cc.calartigues@llicamunt.cat
Podeu consultar tota la programació dels Centres Cívics al web municipal
www.llicamunt.cat. També hi
trobareu la programació dels
locals socials.

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat. No hi tenen cabuda les enti
tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.
Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

