L'Ajuntament contracte aturats en un
nou Pla d'Ocupació
PÀG. 4

Convocatòria d'ajuts escolars per al
curs 201 5-201 6
PÀG.4

L'administració local posa en marxa el
Web de Transparència
PÀG. 5

Número 87
JUNY de 201 5
Periodicitat mensual
Publicació gratuïta

Resultats de les eleccions municipals

El PSC guanya les eleccions municipals, aconsegueix 74 vots de diferència respecte ERC, la
segona força política. PSC, ERC i ICV-EUiA han pujat de vots respecte a les anteriors eleccions
municipals; el primer manté el nombre de regidors i els altres dos, en sumen 1. PP i CiU han
disminuït de vots i perden un regidor cadascun. El PS no obté representació al Consistori.
Publicitat
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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de 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, per tal de solucionar el problema.
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Nota
La salutació de l'Alcalde, que encapçala el butlletí, i els articles d'opinió dels grups polítics
municipals, que encapçalen la secció d'Opinió, que es van suprimir en les dues edicions
anteriors per trobar-nos en període electoral, es tornaran a incorporar en el proper butlletí,
un cop constituït el nou Consistori.

Enquesta ciutadana
Quin tipus d'informació li interessa més del nou web de Transparència?
Aquest mes de juny es posa en marxa el web de Transparència de l'Ajuntament. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber quin
tipus d'informació d'aquest nou web interessa més els lliçanencs i lliçanenques. El resultat ha estat que, de les 33 persones que han participat a l'enquesta, un 1 2% ha contestat l'opció Institucional (consistori, òrgans de
govern, plantilla de personal, patrimoni municipal, retribucions); un 39% ha
respost l'opció Relacions amb la ciutadania (informació i atenció al ciutadà,
tràmits i serveis, espais de comunicació); un 1 8% ha dit l'opció Econòmica
(pressupost, liquidació del pressupost, indicadors econòmics...); un 6% ha
seleccionat l'opció Contractació i convenis (procediment de contractació de
serveis, proveïdors i costos de serveis); ningú ha preferit l'opció Urbanisme i
obres públiques (POUM, anuncis i licitacions, obres públiques...); un 1 2% ha
contestat Indicadors de transparència (grau de compliment dels indicadors
de transparència per part de l'Ajuntament) i també un 1 2% ha assenyalat
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.
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Resultats de les Eleccions Municipals 2015
El PSC guanya les eleccions municipals amb 74 vots de diferència
respecte ERC, la segona força política.
El PSC ha estat la llista
més votada, amb 1 .908
vots (31 %), i manté 6 regidors. ERC és la segona
força política amb 1 .834
vots (30%) i passa de 5 a
6 regidors. ICV-EUiA ha
aplegat 777 vots (1 3%) i
passa d'1 a 2 regidors. El
PP s'ha fet amb 595 vots
(1 0%) i perd 1 regidor,
passa de 3 a 2. El PS ha
arribat a 253 vots (4%),
però no aconsegueix cap
regidor. CiU, amb 475 vots
(8%), perd 1 regidor i passa de 2 a 1 .
PSC, ERC i ICV-EUiA han
pujat de vots respecte a
les anteriors eleccions
municipals, i PP i CiU han
disminuït de vots.
Per altra banda, hi ha hagut 1 78 vots en blanc (3%)
i 60 vots nuls (1 %).
La participació ha estat del
53,57%; l'any 201 1 va ser
del 52,67% i l'any 2007,
del 54,92%.
El partit més votat al col·legi electoral situat al Pavelló de l'INS Lliçà ha
estat ERC. A l'escola Rosa
Oriol, la llista més votada
ha estat la del PSC. I, a
l'escola Martí i Pol, el PSC
també ha aconseguit més
vots.

Vots per partits

Regidors per partits

Composició del Consistori

PSC-CP: Ignasi Simón, Jordi Juárez, Mariona Pedrerol,
Lourdes Maria Estéfano, Albert Iglesias i Fran Sánchez
ERC-AM: Joaquim Ferriol, Iban Martínez, Míriam Remolà,
Antoni Albaladejo, Mercedes Mateo i Miquel Ballester
ICV-EUiA-E: Francisco Manuel León i Antonio Polo
PP: Àngela Roca i Francisco Javier Millán.
CiU: Manel Busquets

Resultats de les eleccions municipals

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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L'Ajuntament contracta 1 0 persones
aturades o desocupades

Aquests contractes s'han fet mitjançant un nou Pla d'Ocupació
subvencionat per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament va treure, el
passat mes de maig, una
nova convocatòria de Plans
d'Ocupació subvencionats
per la Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió, ha
contractat 1 0 persones aturades o desocupades per a
la realització temporal de
diversos projectes d'interès
social general.
Concretament, s'han contractat:
- Dos Oficials de 1 a
electricista al 1 00% de la
jornada per conveni amb
una durada de 6 mesos
- Tres Operaris de brigada
d’obres i serveis al 1 00%
de la jornada per conveni
amb una durada de 6
mesos
- Dos Operaris per
desbrossament al 1 00% de
la jornada per conveni amb
una durada de 3 mesos
- Tres Auxiliars del Servei
de Neteja al 1 00% de la
jornada per conveni amb
una durada de 6 mesos

Els projectes o funcions a
desenvolupar són les
següents:
Oficials de 1 a electricista:
- Instal·lacions d’enllumenat
en diferents espais del
municipi
- Reparació en les
instal·lacions d’electricitat
dels edificis municipals
- Suport a la realització
d’instal·lacions elèctriques
noves
Operaris de brigada d’obres
i serveis:
- Modificació i reconstrucció
de voreres i vorades en mal
estat
- Manteniment, pintura i
reparació
a
les
instal·lacions municipals i al
mobiliari urbà
Operaris per desbrossament:
Desbrossament
de
vegetació herbàcia en
qualsevol lloc del sòl urbà
de Lliçà d’Amunt
- Recollida de brossa
(sediments, residus lleugers

no perillosos) manualment o
amb utillatge manual
- Ús i manteniment bàsic
d’una
màquina
desbrossadora professional
- Ús d’utillatge auxiliar:
combustible, eines, motxilla
d’aigua, xapó, cabàs
Auxiliars del Servei de Neteja:
- Neteja domiciliaria (SAD)
- Suport de neteja als
diferents edificis municipals
Aquests
contractacions
s'han fet mitjançant Plans
d'Ocupació subvencionats
per la Diputació de Barcelona. Els Plans d'Ocupació
tenen per objecte:
- Pal·liar temporalment la
situació socioeconòmica de
les persones participants
contractades.
- Millorar les competències
professionals per tenir més
possibilitats en la reinserció
al mercat laboral ordinari.
- Portar a terme projectes
d’interès general i social per
al municipi.

Abonaments per accedir a la Piscina Municipal

La Piscina Municipal obrirà
les portes de l'1 al 1 5 de juny,
només els caps de setmana i,
a partir del 1 5 de juny, cada
dia d'11 h a 20h.
Per accedir a la Piscina Municipal s'ha de comprar una
entrada, i els preus varien en
funció de l'edat de l'usuari.
També existeix la possibiitat
de comprar un abonament,
amb el qual l'entrada surt
més econòmica. Hi ha diferents tipus d'abonament: per

a tota la temporada, per al
mes de juny, per als mesos
de juliol i agost, o per als caps
de setmana i festius.
Els usuaris empadronats a
Lliçà d'Amunt poden accedir
a descomptes si són membres de família nombrosa o
monoparental (un membre
abonat, 25% de descompte, i
dos o més membres abonats,
50% de descompte) o si pertanyen a una mateixa unitat
familiar (dos o més membres

abonats, 25% de descompte).
Aquests descomptes no són
acumulables i la condició s'ha
de documentar.
Els abonaments es poden
formalitzar a partir d'aquest
mes de juny directament a la
Piscina Municipal.
La documentació que cal
aportar és la següent: fotocòpies del DNI de cada abonat/da o llibre de família
Per a més informació: directament a la Piscina Municipal.

Preus d'entrada puntual i abonaments

Ajuts de material escolar
d'educació infantil, primària i
secundària, i d'escolarització i
menjador d'escoles bressol
per al curs 2015-16

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
DEL 1 5 AL 1 9 DE JUNY

Cal presentar la sol·licitud omplerta i signada amb tota la
documentació obligatòria i/o complementària a Serveis
socials (c/. Rafel Casanova, 8 1 r, telèfon 93 860 72 20;
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 3 hores i dilluns a la
tarda de 1 6:30 a 1 8:30 hores)
La sol·licitud es pot recollir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), a les dependències de Serveis Socials i al web de
l’Ajuntament: www.llicamunt.cat, on es poden consultar les
bases.

Requisits

1 . Les famílies i l’alumne han d’estar empadronats i escolaritzats a Lliçà d’Amunt.
2. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar
(MUF) igual o inferior a l’ IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya) establert al 201 5 en 569,1 2€
mensuals, excepte en casos de violència de gènere en què
només es tindran en compte els ingressos de la persona
víctima de violència de gènere.
* Per membre de la unitat familiar s’entén aquelles
persones que consten al volant de convivència: l’alumne
beneficiari, germans menors de 25 anys; germans majors
de 25 anys amb disminució; pare; mare o tutor legal;
parella de fet i avis.

Documentació obligatòria

1 . Presentar la sol·licitud omplerta juntament amb la
documentació obligatòria mitjançant l’original i fotocòpia.
2. Documentació econòmica de cada membre de la unitat
familiar majors de 1 8 anys:
a. Si es troben en actiu: nòmines dels últims 3
mesos.
b. Si es troben aturats: certificat de prestació i/o
subsidi on consti la quantia que percep emès pel
SEPE/INEM.
c. Rebut hipoteca i/o lloguer dels últims 3 mesos
d. En cas de pensionistes: certificat de pensió i
quantia.
e. En cas de d’altres ingressos no contributius:
certificat acreditatiu de PNC, RMI.
f. Altres ingressos sense poder justificar caldrà fer
una declaració jurada d’ingressos.
3. Documentació social:
a. DNI/ NIF/ NIE/ de cada membre de la unitat
familiar o llibre de família si s’escau.
b. Certificat de convivència actual.
c. Carnets de família nombrosa i/o monoparental
vigents.
d. En cas de separació legal o divorci:
a. la sentència judicial amb el conveni
regulador.
b. Denúncia per incompliment de l’obligació
de pagament de la pensió d’aliments
c. Altra documentació acreditativa.
e. En cas de disminució d’algun membre: el
certificat del grau vigent.
f. Informes mèdics que acreditin malalties greus
d’algun membre de la unitat familiar.

NOTES:

- L’omissió de presentació d'aquesta documentació
suposa la no acreditació de la situació respectiva i, conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de
l'ajut.
- No es recollirà cap sol·licitud si no està degudament
omplerta, signada i amb tota la documentació obligatòria i
si s’escau la complementària.
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S'estrena el web de Transparència

El compte de Twitter
municipal arriba a 1 .000
seguidors

El contingut del nou portal s’ha
dissenyat tenint en compte
l’Índex de Transparència dels
Ajuntaments (ITA), que elabora
i
publica Transparència
Internacional Espanya, i que
constitueix una eina per
mesurar el nivell de
transparència davant la
ciutadania i la societat.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
tot i no ser objecte d’estudi per
part d’aquesta organització
internacional, ha pres com a
referència els seus indicadors
per mesurar el seu grau de
compliment.
Aquet índex (ITA) avalua la
transparència a través de 80
indicadors,
repartits
en
diverses àrees, que són les
que trobarem en els blocs del
menú d’informació del nou
portal:
1 . Informació institucional: amb
dades sobre els càrrecs
electes i el personal de
l’Ajuntament, l’organització, el
patrimoni
municipal,
la
normativa i les institucions
municipals.
2. Relacions amb la ciutadania:
dades sobre els canals de
comunicació, els serveis, els
tràmits, les oficines d’atenció,

A mitjan maig, el compte de
Twitter de l’Ajuntament
(@llicamunt) va assolir la xifra
dels 1 .000 seguidors i
seguidores.
Recordem que aquest compte
es va posar en marxa el
gener de 201 2 i, des
d’aleshores, ha mantingut un
creixement
progressiu,
superant en nombre de
seguidors a la pàgina de
Facebook municipal, que es
va crear amb anterioritat.
A través d’aquest espai,
l’Ajuntament ha fet difusió de
totes
les
informacions
publicades en altres mitjans

Aquest mes de juny es posarà en marxa el portal de Transparència
de l’Ajuntament, una eina que amplia l’accés a la informació pública i
millora la confiança entre ciutadania i administració.

els espais de participació
ciutadana, etc.
3. Economia municipal: amb
informació econòmica de
l’Ajuntament, el pressupost, la
liquidació dels pressupostos
d’exercicis anteriors, dades
sobre pagament a proveïdors,
indicadors econòmics, etc.
4. Contractació i convenis: amb
informació
sobre
els
procediments de contractació
de serveis, els proveïdors i els
costos dels serveis.
5. Urbanisme i obres
públiques: amb informació
urbanística, informació sobre
licitacions, obres públiques, etc.
6. Indicadors de transparència:
avaluació del grau de
compliment del portal de
transparència
municipal
envers als indicadors de l’Índex
de Transparència (ITA) i els del
Segell Infoparticip@, un
reconeixement que atorga el
Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la

Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
Inicialment, no totes les
seccions del portal estaran
disponibles per a la consulta de
les persones usuàries, però es
tracta d’una eina de treball
continu que anirà ampliant el
seu contingut a mesura que es
vagi
recopilant
nova
informació. A la pàgina d’inici hi
ha un espai anomenat “El més
nou” destinat a mostrar i
enllaçar amb el nou contingut
incorporat al web.
L’objectiu d’aquesta nova eina
és aconseguir un major
acostament dels ajuntaments a
la ciutadania, facilitant l’accés a
tota la informació de
l’administració local, perquè
puguin conèixer amb detall
com es gestionen els diners
públics que donen suport al
funcionament dels serveis i
polítiques
públiques
municipals.

de comunicació local (el
butlletí Informa’t i el web
municipal), però també ha
promogut
iniciatives
d’entitats locals i ha difós
informacions d’altres fonts
d’interès com mitjans de
comunicació
i
administracions públiques.
Des de l’Ajuntament es vol
manifestar l’agraïment a
totes les persones que fan
créixer diàriament aquest
canal de comunicació digital i
encoratjar-los
a
que
continuïn seguint tota la
informació d’actualitzat i
interactuant a la xarxa.

L'Ajuntament rep 78 mil euros d'ajuts de la Diputació
A finals de març, la Diputació
de Barcelona va notificar la
resolució de la convocatòria
dels ajuts econòmics en el
marc del Catàleg de serveis
201 5 del Pla Xarxa de
Governs Locals 201 2-201 5,
en la qual s’especifiquen els
projectes
que
reben
subvencions i la quantia
atorgada per a cadascun
d’ells.
La quantia global dels ajuts
atorgats
ascendeix
a
78.237,50 euros, repartida
entre
els
projectes
presentats per diverses
regidories de l’Ajuntament.
Entre els projectes amb més
dotació econòmica cal
destacar
el
presentat
conjuntament
per
les
regidories de Benestar i
família i Joventut, orientat al
desenvolupament
de
programes d’atenció i suport
a polítiques d’emancipació
per a dones i joves, que té
assignada una subvenció de
21 .800 euros.
També s’ha estimat el
projecte d’interconnexió dels
serveis
EACAT
amb
l’aplicació
Gestió
d’expedients, presentat per
l’àrea de Noves tecnologies,
amb una quantia de
1 4.096,50 euros. És el

segon any que la Diputació
ofereix aquesta línia d’ajut
orientada a la integració
dels sistemes d’informació
locals
amb
serveis

supramunicipals.
Les regidories d’Educació,
Cultura, Esports, Medi
Ambient, Salut pública i
Promoció econòmica també

han rebut subvencions per a
projectes a realitzar durant
aquest any 201 5.
Pel que fa als recursos tècnics o materials del Catàleg

de serveis, aquests es van
concedint al llarg de l’any,
segons els terminis definits
per a cada tipus de recurs.

Juny de 201 5
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Representació de "Catalunya, princesa
meva"

El passat 25 d'abril va tenir lloc una de les activitats més emblemàtiques
amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, la representació de l'obra de
teatre "Catalunya, princesa meva".
Aquesta obra de teatre al
carrer sobre la llegenda de
Sant Jordi va aplegar, el
dissabte, a una gran
quantitat de persones que
van seguir la representació
itinerant al llarg dels quatre
escenaris ubicats al centre
del poble.
"Catalunya, princesa meva",
que es va estrenar fa dos
anys, compta amb un guió
de la lliçanenca Assumpta
Regales, i està interpretada
per persones del poble, més
de 1 50, sota la direcció de
Mònica Luchetti, i amb la
participació de les entitats
locals Ball de Gitanes, Colla
de Gegants, Colla del Ritme,
Ateneu l'Aliança, Colla de
Diables, Comissió de festes,
Bandeltenes, Ja ho tenim
teatre i Escola de Música de
la Vall del Tenes.

Instants musicals amb
bombons
El mes de juny es faran les
últimes
sessions
dels
“Instants musicals” d’aquesta
temporada, unes audicions
musicals de 20 minuts que
van a càrrec dels alumnes de
l’escola de Música de la Vall
del Tenes. I per posar el punt
i final a aquesta activitat, els
dies 4 i 1 0 de juny es
repartiran bombons entre els
assistents a l’audició.

Dijous 4 de juny 201 5 a les
1 9h
Roger Cladellas, piano

Dimecres 1 0 de juny a les
1 8h
Eugènia Herrera, veu
Marga Mingote, arpa
percussió

i

Activitat especial per l'últim
"Niu de paraules" de la
temporada
En l'espectacle, les entitats
locals s'enfronten al drac
elaborat per nens i nenes de
les escoles del poble en
diferents escenaris decorats
per la Comissió de Festes i
sonoritzats en directe per la

Bandeltenes. Es tracta d'un
espectacle itinerant, que va
des de la plaça de l'Església
fins a l'esplanada dels pisos
de l'Aliança, on la colla de
Diables és l'encarregada de
la cremada del drac.

Niu de paraules: “DANSA
CREATIVA EN FAMÍLIA”
Dissabte 20 de juny a les
11 h
Contes amb dansa i
moviment creatiu en família,
per a famílies amb infants a
partir de 3 anys. Espai de
creativitat
corporal
on
explorant les possibilitats del
nostre moviment gaudirem
del joc, la espontaneïtat i la
alegria de moure el cos i
l’energia. S'iniciarà amb la
narració i interpretació de 2
contes relacionats amb la

dansa i el moviment,
continuarà amb propostes de
joc i moviment expressiu per
a grans i petits, i finalitzarà
amb un espai obert per
dansar lliurement amb la
música en viu d'un clarinet.
Places
limitades.
inscripció prèvia.

L'activitat de Contes al vol:
LABORATORI
FAMILIAR
“LA NIT ESTRELLADA”,
prevista per al dissabte 1 3
de juny, ha quedat anul·lada
per causes alienes a la Biblioteca.

Taller de Cupcakes a la
Biblioteca
La Biblioteca Ca l'Oliveres
ha organitzat un Taller de
Cupcakes a càrrec de
Montse Sahún.
El taller tindrà lloc el dijous
1 8 de juny de les 1 8h a les
20h.
Per participar-hi cal inscriure's a la biblioteca a
partir de l'1 de juny. El preu
és de 6€, que inclou els
cupcakes, una mànega
pastissera i dos filtres
d'acer inoxidable per emportar. Les places són limitades.

Cal
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Canvi de dates en la 11 a edició del
concurs fotogràfic Memorial Joan Soley

S'allarga el termini de recepció de les obres i, per tant, també les
dates de lliurament de premis i obertura de l'exposició.
La regidoria de Cultura ha
allargat el temini de recepció de les obres de l'11 a
edició del concurs fotogràfic
Memorial Joan Soley. El nou
termini és fins el divendres
1 9 de juny. Recordem que
les obres s'han de lliurar de
dilluns a divendres, de 1 6h
a 20.30h, i de 1 0h a 1 4h els
dimecres,
divendres
i
dissabtes, al mostrador
principal de la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
El veredicte i el lliurament
de premis es farà el divendres 3 de juliol a 2 quarts de
8 del vespre a la sala
d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres, juntament amb
l'obertura de l'exposició amb
totes o part de les
fotografies seleccionades,
que es podrà visitar fins al
23 de juliol.
Recordem també que
aquesta edició consta de
tres temàtiques: Lliçà d’Amunt i la Vall del Tenes,
Ciutats i pobles del món
(novetat d'aquesta edició), i
Muntanya i paisatge.
Es
mantenen els premis habituals: diners, vals econò-

mics per bescanviar per
cursos de fotografia i inscripcions al Casanova Foto
Club.
Cada
participant
pot
presentar un màxim de 3
fotografies per cada categoria, tot i que no podrà
guanyar més d’un premi.
La mida és lliure, però cada
fotografia s'ha de lliurar
muntada en un suport rígid
de 40x50 cm, en sentit
vertical i sense vidre.
Els autors han de signar les
obres en el revers indicant:
categoria a la que es
presenta (en la categoria
Lliçà d’Amunt i la Vall del
Tenes s’haurà d’indicar
també el lloc on s’ha fet la
fotografia), nom i cognoms

de l’artista, títol de l’obra,
adreça, telèfon de contacte i
adreça electrònica.
Els treballs presentats
hauran de ser inèdits i no
poden ser, en cap cas,
derivats de cap altre
exposició anterior.
El jurat estarà integrat per
persones relacionades amb
el món de la fotografia.
Podeu consultar les bases a
l’apartat de cultura del web
municipal www.llicamunt.cat.

Presentació del llibre "El
Bertí. Flaixos d'una cinglera"
El dijous 25 de juny a les
20h tindrà lloc a la sala
d’actes de la Biblioteca la
presentació del llibre El
Bertí: flaixos d’una cinglera,
a càrrec del seu autor,
Jesús Cano Sánchez.
Un llibre que recull
l'essència patrimonial dels
Cingles de Bertí en 1 80
pàgines
plenes
de
fotografies, el primer llibre
fotogràfic dels Cingles de
Bertí.
El llibre ha estat coeditat
per Òmnium Cultural, els
ajuntaments de Bigues i
Riells, l'Ametlla del Vallès,
La Garriga, Sant Martí de

Centelles i Sant Quirze
Safaja; també la Fundació
Maurí de La Garriga, el
Forn d'Obra Duran de
Bigues, l'Hotel Molí de la
Torre, la impremta Galobart,
de Santa Eulàlia de
Ronçana, i el propi Jesús
Cano Sánchez.
En la presentació del llibre
participaran, a part del propi
autor, en Lluís i en Marcel
Galobart de la impremta
Galobart, i la Unió Excusionista Vall del Tenes, tot projectant diapositives dels
cingles, emmarcat dins del
cicle "Diapositives a la fresca".

Vols cuinar en el Sopar de les Àvies?
L'Ajuntament i la Comissió
del Sopar de les Àvies
conviden totes les àvies
del poble a participar en el
29è Sopar de les Àvies,
que tindrà lloc el dijous 1 0
de setembre a la plaça de
Catalunya, en el marc de
la Festa Major.
Com en els darrers dos
anys i com a mesura
d’estalvi, no s’han enviat
les més de 1 .000 cartes
que s’enviaven a totes les
dones a partir de 55 anys
inscrites
al
Padró
d’habitants i possibles
àvies. La crida es fa a
través dels mitjans de
comunicació municipals.
Les àvies que vulguin
participar-hi, per tal de
formalitzar la inscripció,
han d’omplir una butlleta
que trobaran a l’OAC de

l’Ajuntament, al Casal de la
Gent Gran i als Centres
Cívics de Ca l’Artigues i de
Palaudàries, en els seus
respectius horaris. Un cop
emplenada aquesta butlleta,
han de dipositar-la a les
urnes que hi haurà als espais
esmentats, abans del diven dres 1 9 de juny.
Les àvies que participen al
Sopar de les Àvies han de
cuinar una cassola per a 1 0
persones, en funció de les
seves
especialitats
o
preferències. Les cassoles
que cuinin les àvies formaran
part dels diversos elements
culinaris que degustaran més
de cinc-centes persones
agermanades en aquest
sopar. El primer plat i les
postres aniran a càrrec de
l’organització.
L’Ajuntament es fa càrrec de

la despesa de la matèria
prima i dóna un petit ajut
de fins a 20€, si és
necessari,
per
complimentar
els
productes que s’escaiguin
per a l’elaboració del plat,
a més de convidar les
àvies
cuineres
gratuïtament al sopar.
Durant la resta de l’any,
amb les àvies que hi han
participat es fan diverses
trobades, un berenar, una
excursió... amb l’objectiu
de mantenir el contacte i
d’aportar noves idees per
a properes edicions del
Sopar de les Àvies.
Si
necessiteu
més
informació podeu posarvos en contacte amb la
Regidoria de Cultura
trucant al telèfon 93 841
52 25.

Exposició de caixes niu
creatives
"Exponius" és el nom de
l'exposició de caixes niu
utilitzades com a suport
creatiu que la Biblioteca Ca
l'Oliveres acollirà de l'1 al
30 de juny. Es tracta d'un
projecte del Grup d'Ornitologia del Tenes que es
podrà visitar en horari de
biblioteca.

Servei de sala d'estudi en
caps de setmana
Recordem que fins el 21 de
juny la Biblioteca Ca l’Oliveres
ofereix el servei de sala
d’estudi en caps de setmana
per aquells estudiants que
necessitin preparar-se els
exàmens de final de curs.
El calendari i horari és el
següent:

Calendari: fins al 21 de juny
Horari:

Dissabtes, de 1 6h a 20h
Diumenges, de 1 0h a 1 4h i
de 1 6h a 20h
Servei exclusiu de sala
d’estudi. La biblioteca i els
seus serveis romandran
tancats en aquest horari
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Calendari de preinscripció i matrícula per
al curs escolar 201 5-1 6
EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (ESCOLES BRESSOL):
- Publicació de les llistes d'infants amb la puntuació definitiva: 5 de juny
- Període de matriculació: del 8 al 1 2 de juny
EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:
- Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària
obligatòria: matrícula, del 8 al 1 2 de juny, ambdós inclosos.
- Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça
assignada en cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: matrícula, del 25 al
30 de juny de 201 5, ambdós inclosos.
BATXILLERAT:
- Termini per presentar reclamacions: del 28 de maig al 2 de juny
- Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 5 de juny
- Publicació de l'oferta final: 25 de juny
- Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 30 de juny
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
- Termini per presentar reclamacions: del 28 de maig al 2 de juny
- Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 5 de juny
- Publicació de l'oferta final: 25 de juny
- Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 30 de juny
ALTRES:
- Cicles formatius de grau superior de FP i CFGS d'arts plàstiques i disseny: Preinscripcions, del 26 de maig al 3 de juny
- Ensenyaments d'educació d'adults, excepte els ensenyaments de formació instrumental,
català i castellà: Preinscripcions, del 22 al 29 de juny

Publicitat

Exposició sobre el 70è
aniversari de la fi de la 2a
Guerra Mundial a la Biblioteca
La primera planta de la Biblioteca Ca l'Oliveres acollirà, de l'1 al 20 de juny,
una exposició sobre el 70è
aniversari de la fi de la 2a
Guerra Mundial elaborada
per l'alumnat de 3r i 4t
d'ESO de llengua alemanya i ciències socials de
l’Institut Hipàtia d'Alexandria.
L'exposició conté vídeos
amb imatges històriques
muntats i subtitulats pels
alumnes de 4t i pòsters i
objectes relacionats amb la
lectura del llibre "La ladrona de libros", tot dissenyat
pels nois i noies de 3r i 4t
d'ESO.
Aquesta exposició sorgeix
de l'àrea de Llengua Alemanya; la professora,
Àngels Quílez, va creure
oportú aprofitar el foment
de la lectura com a font de
coneixement i introduir la
lectura de "La ladrona de
libros" per tal de fomentar
la llengua alemanya i donar
a conèixer la cultura alemanya a través d'aquest
llibre i el seu context històric, la II Guerra Mundial i
les seves conseqüències
per al desenvolupament
d'Europa. I, des de l'àrea
de Ciències Socials, s'ha
aprofitat aquest projecte
per treballar el context

històric tot participant en el
desenvolupament
de
l'exposició.
Els objectius de l'exposició
són que l'alumnat vegi el
fruit del seu treball i fer extensiu el coneixement que
ha anat adquirint al llarg
del projecte a tota la població.
Precisament, aquest any
se celebren els 70 anys de
l'alliberament dels camps
de concentració nazis. Per
això, l'Institut Hipàtia d'Alexandria també ha demanat
la
col· laboració
de
l'associació "Amical de
Mathausen i altres camps" i
el divendres 5 de juny, a
les 11 h, el professor Josep
Escoda oferirà una xerrada
sobre el tema, a la biblioteca, també oberta a
tothom.
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"Avui fem de policies júnior"

L'Àrea d'Educació per a la Mobilitat Segura de la Policia Local va
realitzar, a principis de maig, una prova pilot anomenada "Avui fem
de policies júnior" amb els alumnes de tercer curs de l'escola Sant
Baldiri.
Aquesta formació forma part
del programa que anualment
porta a terme la Policia
Local amb els centres
educatius del municipi, amb
l'objectiu
d'incidir
en
l'accidentalitat urbana per
mitjà de l'educació viària i
les bones pràctiques i
conductes com a usuaris de
la via pública.
En aquesta ocasió, els
monitors
pretenien
aconseguir
un
doble
objectiu: que els alumnes
transmetessin en primera
persona
consells
i
recomanacions sobre la
mobilitat responsable i
segura als conductors i que
ells mateixos poguessin
interioritzar
aquests
conceptes gràcies al rol
adoptat. Abans de la sessió
pràctica, que va tenir lloc el
passat 7 de maig, els
alumnes van fer una sessió
teòrica a l'aula on van fer
tallers relacionats amb
l'educació viària.
La pràctica, que es va portar
a terme a l'exterior de
l'escola Sant Baldiri, va
consistir en la simulació d'un
control de trànsit per a la
detecció d'indisciplina viària.
Prèviament, se sol·licitava la
col·laboració a conductors
per participar en l'activitat.
Així, els alumnes (policies
júniors)
aturaven
i
informaven al conductor
sobre la manera de
respectar la norma i
aconseguir així una major
seguretat.
Tota l'activitat es va portar a
terme sota la supervisió
permanent d'agents de
policia i mestres, i amb totes
les mesures de seguretat
pertinents
per
evitar
qualsevol tipus de risc.
La direcció de la Policia
Local de Lliçà d'Amunt i,
especialment,
l'àrea
d'Educació per a la Mobilitat
Segura,
valora
molt
positivament l'experiència i
manifesta el seu agraïment
als equips directius i docents
de les escoles i instituts per
la seva col·laboració; als
alumnes que hi participen de
manera entusiasta i activa; i
a totes les persones alienes
al programa que hi han
col·laborat d'alguna manera.

Alumnes de 3r de Primària
visiten l'Ajuntament
Alumnes de 3r de Primària
de l'escola Països Catalans
van visitar l'Ajuntament el
passat mes d'abril. Aquesta
activitat,
anomenada
"Conèixer l'Ajuntament", està
inclosa dins del PAE
(Programa
d'Activitats
Educatives) que l'Ajuntament

ofereix als centres escolars.
Els objectius d'aquesta
activitat
són
apropar
l'Ajuntament als nens i nenes
de 3r de Primària, conèixer el
mecanisme de funcionament
de l'Ajuntament i prendre
consciència de pertànyer a
una comunitat.

Alumnes transmetent consells sobre mobilitat responsable

3r A de Primària de l'escola Països Catalans

Alumnes en el rol de policies

3r B de Primària de l'escola Països Catalans

L'Ajuntament se suma al dia
de dol oficial decretat per la
Generalitat
3r de Primària de l'escola Sant Baldiri

L'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt va expressar el seu
condol per la mort el passat
20 d'abril d'un professor a
mans d'un alumne, a l'Institut Joan Fuster de Barcelona, i va traslladar la seva
solidaritat als familiars de la
víctima i ferits, així com a

tota la comunitat educativa
de març.
Per aquest motiu, l'administració local es va sumar al
dia de dol oficial decretat per
la Generalitat i va fer un minut de silenci el dia següent,
a les 1 2h, davant de l'Ajuntament.

Minut de silenci
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El desplegament total de la fibra òptica al
municipi està previst que finalitzi al juliol
Segons els responsables del
desplegament de fibra òptica
al municipi, està previst acabar la implantació al juliol. A
finals d'abril hi havia aproximadament 2.500 unitats im-

mobiliàries en cobertura de
fibra òptica, el 40% del desplegament programat.
Un cop finalitzada la instal·lació, els tècnics de Telefónica deixen informació, que

també arriba a través del
servei de telemàrqueting de
l'empresa. Telefonica també
té previst fer una campanya
comercial més intensa properament.

Adhesió a un acord marc de
subministrament elèctric
L’Ajuntament s’ha adherit a la
segona pròrroga de l’acord
marc de subministrament
elèctric de la Central de
Compres de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM)Consorci Català per al
Desenvolupament
Local
(CCDL).
La segona pròrroga de l'acord
marc tindrà una vigència de
dotze mesos, des de l’1 d’abril
de 201 5 al 31 de març de
201 6.

Amb aquesta pròrroga es
fixen nous preus del terme
d'energia amb una disminució,
sobre el preu vigent des de
gener del 201 5, de l'1 ,6%.
El subministrament d’energia
elèctrica a tots els ens locals
adherits a l’acord marc de
l’ACM-CCDL serà amb
energia 1 00% verda, fet que
ajudarà als ajuntaments i ens
locals de Catalunya a complir
amb els objectius 20/20/20 de
l’Estratègia Europa 2020.

El Bisbe de Terrassa saluda
l'Alcalde

Cobertura feta i pendent a finals d'abril

Medalla centenària a la lliçanenca Maria Rof
La Generalitat de Catalunya
va lliurar, el passat 1 8 de magi, la Medalla Centenària a la
lliçanenca Maria Rof Comadran, nascuda el mateix 1 8
de maig de 1 91 5. Un representant de l'administració autonòmica, acompanyat de
l'Alcalde de Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón, va desplaçar-se
al domicili particular de
l'homenatjada, a Can Guineu
del barri Ballestà, per dur a
terme l'acte commemoratiu
de lliurament. També li va
traslladar les felicitacions per
part de la Consellera de Benestar Social i Família. Per la
seva banda, l'Alcalde, en representació de l'Ajuntament,
també li va expressar les seves felicitacions i li va fer lliurament d'un ram de flors.
La Sra. Maria va néixer a
Llerona en el si d’una família
de 9 germans, dels quals
actualment viuen dos. Va
estudiar fins els 1 4 anys. Va
entrar a treballar a una
empresa de teixits “Can
Macià”, de Granollers. També
va tenir una lleteria a
Barcelona, i després va tornar
a treballar a la fàbrica de
teixits. Es va casar als 22
anys amb el Sr. Joan Marfà,
que era conegut per “el
taxista”. Expliquen que
sempre tenia el taxi més net,

El Bisbe de Terrassa amb l'Alcalde

Amb el secretari del Bisbe i Mossèn Aaron

bonic i nou de la parada.
Varen tenir una filla, la Dolors,
casada amb el Manel, i varen
tenir 3 néts (Paquita, Vicenç i
Montse) i 3 besnéts (Judit,

Roger i Martí). Es va quedar
vídua fa 32 anys i des de fa
uns 20 anys que viu amb la
seva filla, gendre i néta, a
Lliçà d’Amunt.

Aprofitant una visita pastoral,
el Bisbe de Terrassa, Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses,
va voler saludar l'Alcalde i va
fer-li una visita a l'Ajunta-

ment, el passat 4 de maig. El
bisbe va venir acompanyat
del seu secretari particular i
de Mossèn Aaron, el mossèn
del nostre poble.
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Visita d'obres a la nova seu de Biokit

El Director General de Biokit, Pau Planas, i el Director de Serveis Generals de l'empresa, Agustí Salavert, acompanyen
l'Alcalde, Ignasi Simón, en una visita d'obres a la nova seu de l'empresa al polígon industrial de Can Montcau.
L'empresa lliçanenca Biokit,
situada a Can Malé, preveu
començar l'activitat a la nova seu situada al polígon
industrial de Can Montcau
al març del 201 6. La seu de
Can Malé, de 1 8.000 metres quadrats, els ha quedat
petita i la nova seu de Can
Montcau, de 34.000 metres
quadrats, els permetrà millorar els espais, les instal·lacions i els accessos per
tal de desenvolupar el seu
potencial de creixement.
Biokit és una empresa multinacional, que forma part
del grup Werfen, especialitzada en el sector del diagnòstic in vitro, un 99% de
les ventes de la qual es fan
fora d'Espanya. En els darrers anys, ha tingut increments
de
facturació
superiors al 1 0% anual. Des
de la creació de Biokit, fa
més de 40 anys, les instal·lacions de l'empresa han
anat doblant la superfície
cada 6 o 7 anys.
En un lateral de la nova
construcció a Can Montcau,
hi haurà una zona de pàrquing, amb cabuda per a
500 vehicles, que esdevindrà una reserva d'espai
per a un altre futur creixement (que farà necessari el
trasllat o el soterrament del
pàrquing).
Biokit es va implantar a
Lliçà d'Amunt, a la zona de
Can Malé, l'any 1 986. En
aquesta mateix lloc, hi ha la
seu de Systelab, la companyia informàtica també de
Werfen especialitzada en el
desenvolupament, l'elaboració i la comercialització de
software aplicat al món de
la diagnosi clínica Aquestes
dues empreses, Biokit i
Systelab, es traslladaran al

polígon industrial de Can
Montcau.
Les obres de construcció de
la seu de Can Montcau van
començar a l'abril del 201 4.
Un any després, ja hi ha
acabada l'estructura i els
tancaments de l'edifici. A
partir d'ara, es faran les
instal·lacions interiors i, la
darrera fase, que ja s'està
preparant, serà el trasllat,
que comportarà tornar-ho a
validar i certificar tot.
Aquesta nova seu té un
cost de més de 50 milions
d'euros, la major part dels
quals invertits en l'edifici i
les instal·lacions; molts dels
equipaments i part del mobiliari s'aprofitaran. I, una

altra part molt costosa, són
les revalidacions i certificacions.
La nova seu s'organitza en
cinc dits o edificis independents però connectats entre
si, de cinc plantes cadascun, on tindran cabuda les
zones de magatzem, producció, manteniment, investigació,
gerència,
oficines, laboratoris, recepció (amb zona d'acollida i
de visites, auditori i aules
de formació), restaurant...
Aquesta empresa, que investiga, desenvolupa, produeix i distribueix reactius
d'aplicació en els laboratoris i hospitals per diagnosticar diferents malalties,

compta amb un personal
d'unes 360 persones, de
les quals unes 84 treballen
en recerca i investigació. A

més, cada setmana arriba a
Biokit gent de tot el món per
assistir a demostracions de
productes o a formacions.

Publicitat
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Dia Mundial del Medi Ambient i Setmana
Europea de l'Energia Sostenible

Parada solidària

L'Ajuntament organitza algunes activitats per commemorar aquestes
efemèrides.
Per tal de posar de relleu la
greu situació ambiental al
món, l’any 1 972 l’Assemblea
General de les Nacions
Unides va declarar el dia 5 de
juny com a Dia Mundial del
Medi Ambient.
L’Ajuntament
de
Lliçà
d’Amunt organitza pel mes de
juny algunes activitats per
commemorar aquest dia,
coincidint també amb la celebració de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible,
relacionades amb el respecte
i millora del nostre entorn:

- "Digues la teva, naturalment": Com en anys
anteriors, l’alumnat de les
escoles participa en un

concurs de petites reflexions
sobre medi ambient. Les
millors
frases
seran
seleccionades i retolades en
els autobusos urbans.

- Punt d'Informació sobre
estalvi i eficiència energètica: diumenge 7 de juny, de
9h a 1 3h, a la zona del mercat setmanal.

Prevenció d'incendis forestals

La prevenció dels incendis forestals és una tasca fonamental en el
nostre municipi, ja que molts barris estan situats molt a prop dels
boscos.
Pel període de màxim risc
d'incendis, que va del 1 5 de
juny al 1 5 de setembre,
l'Ajuntament torna a comptar
amb tot un seguit de mesures
i actuacions rellevants:
la difusió d’un Ban municipal;
la realització d’un simulacre
de gabinet d’activació de la
Guia
d’Actuació
per
Emergències
d’Incendis
forestals; el suport al
dispositiu local de vigilància i
extinció
d’incendis
proporcionat per Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt (dos
vehicles, 6-1 0 efectius,
diàriament); el Pla de
Vigilància Complementària
d’Incendis Forestal, dirigit per
la Diputació de Barcelona
(ruta diària per Santa Eulàlia,
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
entre 1 5 de juny-1 de
setembre); el manteniment de
camins
forestals
amb
participació de l’Ajuntament i
l’ADF i l’ajut econòmic de la
Diputació; i el control de
fogueres de Sant Joan i Sant
Pere.

MANTENIMENT
PARCEL·LES

DE

Les parcel•les no edificades
en mal estat de manteniment
també poden representar un
risc d’incendi i sanitari. Per
aquest motiu, es recomana
que es continuï fent el desbrossament, tal com s’ha fet
de manera majoritària els
darrers anys. La data límit de
manteniment és el dia 1 5 de
juny.

La regidoria de Medi Ambient
ha enviat una circular a tots
els propietaris d'una parcel·la
de sòl urbà no edificada per
informar-los sobre les condicions de prevenció d'incendis i
de salubritat que han de tenir
les parcel·les.
En primer lloc, segons
determina
l’Ordenança
Municipal de Policia i Bon
Govern, “els propietaris dels
solars hauran de mantenir-los
en condicions de seguretat,
salubritat i ornament públic i
els és prohibit de tenir-hi
deixalles residus sòlids
urbans o runes” (Article 89).
En segon lloc, la Llei 5/2003,
de mesures de prevenció
d’incendis en urbanitzacions,
obliga a realitzar el
desbrossament
de
la
vegetació (herbes, arbusts i
branques baixes dels arbres)
de les parcel·les sense
edificar i a reduir el nombre
d’arbres fins una densitat
màxima de 1 50 peus per

hectàrea.
Com cada dos anys, aquest
any 201 5 s’inspeccionaran les
parcel·les i,
en cas
d’incompliment
d’aquesta
normativa,
s’obriran
expedients a aquells/es
propietaris/àries que no
tinguin
la
parcel·la
correctament mantinguda.
Per altra banda, l’aparició del
mosquit tigre al nostre
municipi obliga també a
prendre serioses mesures
preventives per controlar les
grans molèsties que pot
ocasionar a tothom. La
principal mesura és buidar els
recipients o estris amb aigua
de pluja acumulada que
puguin haver-hi a les
parcel·les. Si es recull aigua
per regar un hort, les boques
dels bidons han de disposar
d’una mosquitera fina que
eviti l’entrada o sortida de
mosquits. Aquesta i altres
mesures les poden consultar
a la nova Ordenança de
control del mosquit tigre del
web
municipal
(www.llicamunt.cat).

Dins de les activitats commemoratives del Dia
Mundial del Medi Ambient, els materials
reutilitzables aportats per la ciutadania a la
deixalleria de Palaudàries es posaran a la venda
a preus molt econòmics al Mercat de la Puça organitzat per l'ateneu L'Aliança i els ingressos es
destinaran al Banc d’aliments.
Dia: dissabte 20 de juny
Hora: de 1 8h a 21 .30h
Lloc: plaça de Catalunya

Fogueres de Sant Joan i
Sant Pere
Les persones que vulguin
fer fogueres durant aquestes
revetlles
caldrà
que
sol•licitin autorització
a
l’Ajuntament o a la Policia
Local, com ja s’ha fet en
d’altres anys. Tanmateix, si
es produeix una situació
d’alt risc d’incendi en

aquelles
dates,
la
Generalitat de Catalunya
podria decretar la prohibició
de totes les fogueres.

Atenció: l’ús de coets
pirotècnics està prohibit a
TOT el municipi per l’alt
risc de calar foc al caure.

Els models de recollida de
brossa de la comarca, a
debat
El Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental i l'Institut de Ciències i
Tecnologia (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estan portant a
terme un estudi per valorar
l'eficàcia dels diversos models de recollida de brossa
que s'apliquen al Valles Oriental. L'estudi inclou l'anàlisi
dels fluxos de residus però
també econòmics i de generació d'emissions de diòxid

de carboni que genera el
tractament de residus a la
comarca.
El passat 6 de maig, a la
seu del Consorci, va tenir
lloc una jornada de treball i
debat amb tècnics municipals dels ajuntaments de la
comarca, que van exposar
diverses iniciatives, entre les
quals la recollida amb càrrega lateral i el sistema de
gestió directa de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Biodiversitat d'aus a la bassa
de Can Dunyó

Segons observacions d'ornitòlegs, ja s'han identificat unes 1 45
espècies diferents d'aus a la bassa de Can Dunyó (Foto: Josep Maria Larroya).
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Vallès Oriental Bàsquet organitza la Festa
del Bàsquet Solidari a Lliçà d'Amunt
La Festa del Bàsquet Solidari,
organitzada
per
l'associació Vallès Oriental
Bàsquet, amb la col·laboració de l'ONG Esport Solidari
Internacional i del CB Lliçà
d'Amunt, tindrà lloc el 26
de juny al Pavelló d'Esports
de Lliçà d'Amunt.
Una trentena de representants de la majoria de clubs
de bàsquet de la comarca
van assistir, el passat 5 de
maig a la Biblioteca Ca
l'Oliveres, a la presentació
de la festa i van decidir
col·laborar en aquesta iniciativa.
La Festa del Bàsquet
comptarà amb tres activitats:
- una recollida de material
esportiu entre els dies 1 5 i
23 de maig a tots els clubs
de bàsquet de la comarca;
tot el material recollit es donarà a l'ONG Esport Solidari Internacional per tal
que el facin arribar a
aquells col·lectius més necessitats tant del nostre entorn com d'altres països.

Edició d'un llibre de
l'il·lustrador lliçanenc Raül
Salvatierra
L'editorial Possible és una
editorial independent de nova
creació dedicada a l'autoedició de llibres il·lustrats. Realitzen projectes exclusius que
reflecteixen la personalitat de
cada autor, creadors alternatius a la recerca del seu lloc
en el mercat actual. Principalment, volen publicar llibres
gràcies a projectes de
crowdfunding.
Fa uns dies van iniciar una
campanya, a través de
Verkami, per recollir diners i
poder editar el primer llibre de

l'editorial i, a partir d'aquí, arrancar el projecte. Es tracta
d'un llibre anomenat "A lo
hecho, buena cara" de l'il·lustrador lliçanenc Raül Salvatierra, una recopilació de
refranys típics i que tothom
coneix, barrejats entre ells per
formar noves frases amb un
nou significat, i amb una sèrie
d'il·lustracions que juguen
sempre amb la ironia, l'humor,
la metàfora i el sarcasme.
Més informació:
http://vkm.is/alohechobuenac
ara.

Presentació de la Festa del Bàsquet Solidari

- El 26 de juny, dia de la
festa, es disputarà, al Pavelló d'Esports de Lliçà
d'Amunt, un partit "all stars"
amb els millors jugadors de
tots els clubs de bàsquet de
la comarca; hi haurà partits
sènior femení i masculí, i
júnior mixt. - La festa es
tancarà amb un sopar de

germanor per a tots els
participants, a un preu de
1 2€, que comptarà amb un
lliurament de premis als millors jugadors, entrenadors,
equips i membres dels
clubs de bàsquet de la comarca que hagin assolit algun mèrit important durant
la temporada 201 4-201 5.

Trobats morts dos rapinyaires protegits
Un caçador va trobar, el
passat 2 de maig, sota Can
Montcau, dos rapinyaires
morts. Va avisar al president
de la Societat de Caçadors
L'Esquirol Petit, la qual va
alertar la Policia Local i els
Mossos d'Esquadra, que van
agafar els animals per analitzar-los i investigar lacausa
de la mort.
Els rapinyaires eren astors,
justament una espècie
depredadora d'aus que té un
règim de protecció especial.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
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.

Valeta: 7 de juny
Esplugas: 1 4 de juny
Galceran: 21 de juny
Trullols: 24 i 28 de juny
Farmàcia Mas: tots els diumenges i festius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:

Diumenges i festius: de 1 0h a 1 3h
Urgències fora d'horaris: cal trucar a la Policia Local:
93 860 70 80

Juny de 201 5
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Entitats i Lectors
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 té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

1 st Iron & Classics Festival II Aniversari ASR Clàssics

Visita Pastoral a Lliçà d'Amunt

El passat dissabte 2 de
maig s'inicià la Visita
Pastoral a Lliçà d'Amunt
amb una Missa a la qual
assistiren 1 50 persones a la
parròquia de St. Julià i que
fou celebrada pel Bisbe
Auxiliar, Mons. Salvador
Cristau. Hi concelebrà Mn.
Aaron,
Administrador
Parroquial de Lliçà d'Amunt,
hi assistí també el Sr.
Alcalde i alguns regidors.

Després hi hagué un
refrigeri de germanor molt
concorregut. Durant aquella
setmana la visita del Sr.
Bisbe de Terrassa, Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses,
inclogué una visita de
cortesia al nostre alcalde, i
diverses reunions amb tots
els grups de la vida de la
parròquia (voluntaris de
Càritas, catequistes, Consell
de la Parròquia) i també

entrevistes amb aquelles
persones que ho han
demanat.
Els
nostres
bisbes, al llarg d'aquesta
primera setmana de maig,
han pogut conèixer millor el
nostre ric patrimoni religiós i
cultural, les persones i grup
de la parròquia i el treball
social de Càritas.
Mossèn Aaron de Larrazabal Buenache

Sortida del Grup l'Abans a Palaudàries
Va ser una sortida molt
interessant. Sortírem del
Centre Cívic i des d'allà
vam anar caminant fins
arribar a la Parròquia de
Sant Esteve en un entorn
molt bonic. Pel camí ens
vam assabentar de les
masies que hi havia abans
de les urbanitzacions i de la
vida que es feia en aquell
indret.
Ens va acompanyar el Sr.
Francesc Molins, fill, veí i
coneixedor de l'entorn i
participant actiu de la
reconstrucció de l'església,
que ens va fer unes
explicacions
molt
exhaustives, interessants i

Festes de
barri del
mes de juny

entenedores. Des d'aquí li
donem les gràcies per la
seva
col·laboració
i
dedicació. Creiem que
aquesta sortida s'hauria de

repetir més endavant per tal
que més persones en
poguessin gaudir.
Grup l'Abans

Can Farell: 1 9, 20 i 21 de juny
(Organitza: Associació de Veïns
de Can Farell)

El proper diumenge 21 de
juny celebrarem el “1 st Iron
&
Classics
Festival”
conjuntament
dues
associacions del nostre poble:
ASR
Clàssics
(Antigalles sobre Rodes),
dedicada als vehicles clàssics, i la “Taverna del último
Heavy”, associació rockera,
amb motiu del II Aniversari
de la primera.
En aquest festival trobareu
música en viu, amb
l’actuació de grups com
“Los Pasantes”; l’exhibició
de vehicles històrics i motos; activitats pels nens; i

una botifarrada popular,
entre d’altres.
ASR Clàssics és una
Associació jove però molt
emprenedora i enamorada
dels vehicles clàssics i tot
allò que es relaciona amb
ells. A Lliçà d’Amunt ens
agraden els clàssics i el
nostre club ASR n’és un
exemple.
Esperem compartir la
nostra il·lusió i encomanarvos la nostra passió. Us hi
esperem.
ASR Clàssics Antigalles sobre Rodes

Opinió > 1 5

Torna el Biergarten, la festa de la cervesa de l'Ateneu l'Aliança
* Un punt de trobada on
s'uneixen la cervesa, el
menjar, la bona música i la
millor gent de la contrada.
* Oferirem vuit cerveses
d'importació i una cervesa
de
la
casa.
Les
acompanyarem
amb
frankfurts, bratwursts i la ja
nostrada pikantwurst.
UN RESUM DE LA FESTA
Del 1 5 al 20 de juny, per 5è
any consecutiu, l'Ateneu
l'Aliança de Lliçà d'Amunt
organitza el Biergarten, un
esdeveniment que promou
la cultura de la cervesa a
través
de
diferents
activitats
socials,
gastronòmiques i musicals.
Biergarten
significa
literalment “jardí de la
cervesa” i és una tradició
del sud d'Alemanya que
s'ha estès arreu d'Europa,
en què amics i família es
troben i comparteixen bons
moments mentre sostenen
una gerra de cervesa a
una mà i un frankfurt a
l'altra.
El Biergarten de l’Aliança
és una versió catalana de
la festa. Oferirem vuit
cerveses d'importació i una
cervesa de la casa. Les
acompanyarem
amb
frankfurts, bratwursts i la ja
nostrada
pikantwurst.
Aquest any també hi haurà
animació pels petits amb
tallers i jocs, i activitats per
als més grans, tals com
l’escalacaixes o el Bierjoc,
la gimcana de la cervesa.
ESCALFANT MOTORS
Els dies anteriors a la
festa, anirem fent boca
amb diverses propostes
lligades a la gastronomia.
Des del dilluns 1 5 de juny
fins al dijous 1 8, els millors
bars del poble participaran
al Biertapes. Per un preu
de 4€, els participants
podran tastar una bona
combinació de tapa i
cervesa i votar la millor
tapa, l’autor de la qual
s’endurà
un
tiquet
combinat de cerveses i got
per gaudir al Biergarten.
Entre els votants també es
sortejarà
un
tiquet
combinat.
L’escalfament continuarà
amb el Biersopar, un sopar
de maridatge a càrrec de
Cervesa Sobretot, que farà
descobrir que alguns plats
tenen millor gust si sabem
combinar-los amb les

cerveses adequades.
LA FESTA
El divendres i dissabte la
festa agafa forma totalment
al pati de l’Aliança.
Divendres a les 1 9h tindrà
lloc la punxada del primer
barril. Durant la nit, la
música anirà a càrrec del
grup de música irlandesa
Irish Corner (a partir de les
22:30h).
Dissabte 20 de juny
continuarà la celebració
amb més cervesa i més
música. Hi destaquen les
actuacions dels grups
Swing Balkan a les 22:30h,
formació reduïda dels
Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra, i el grup de rock
lleidatà Dry Gin a les 00h.
A les 20h començarà el
Bierjoc, la gimcana de la
cervesa, una activitat per
passar-ho bé fent proves
en equips de 5 persones.
Els guanyadors s’enduran
un premi! Les inscripcions
es podran fer a la barra a
partir del divendres. També
tindrem l’”escalabirres”, un
joc on els participants
hauran d’intentar construir
la torre més alta amb
caixes de cervesa.
Enguany
també
es

celebrarà en paral· lel el
Mercat de la Puça. El
Mercat es situa a pocs
metres del Biergarten, a la
Plaça Catalunya. En ell hi
pot participar qui vulgui
prèvia inscripció a l’oficina
de l’ateneu (93 841 45 33).
És un mercat d’intercanvi i
de venda de productes de
segona mà. Aquest any es
vol promoure la cultura de
l’intercanvi entre els més
petits i per això hi haurà un
racó d’intercanvi per als
més menuts.
A més a més de les
activitats del Biergarten per
a grans i petits, hi haurà
tallers i jocs per als nens i
nenes que vinguin amb les
seves famílies tant al
Biergarten com al Mercat
de la Puça.
Ateneu l'Aliança

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

Agenda

Biblioteca Ca l’Oliveres

Cloendes d'activitats

CAP La Cruïlla

Centre Cívic Ca l'Artigues

93 860 71 1 6
93 841 52 50

CAP Palaudàries

Divendres 5 de juny

Divendres 12 de juny

93 841 61 55

Centre Cívic Palaudàries
Hora: 1 8h
Organitza: Ajuntament

93 860 75 05

13 i 14 de juny

93 864 00 90

Casal de la Gent Gran
CEIP Miquel Martí i Pol
CEIP Països Catalans
93 841 56 05

CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25

CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0

Correus i Telègrafs
93 841 90 87

Deixalleria

93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
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

Exposició d'Ikebana
Arranjaments florals.
Horari: dissabte 1 3 a partir de les
1 2h i diumenge 1 4 fins a les 1 8h
Lloc: bar de l'ateneu L'Aliança
Organitza: Taller Ikebana de l'ateneu
L'Aliança

Campanya de donació de
sang
Dijous18 de juny

Horari: de 1 7h a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Actuació de combos i conjunts musicals
Divendres 19 de juny

Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: Els Galliners
Organitza: Escola de Música de la
Vall del Tenes

Biergarten 2015

Biertapes
Tardes de dilluns 15, dimarts 16,
dimecres 17 i dijous 18

Els millors bars de Lliçà oferiran una
tapa feta per a l'ocasió i una cervesa
seleccionada especialment. Vine i
vota la millor tapa!

Biersopar
Dimarts 16, a les 21 h.

Sopar de maridatge a càrrec de
"Cervesa sobre tot". Degustació de
1 0 plats amb tast de 5 estils de
cervesa.
Preu: 29€. 24 places. Inscripcions a
l'oficina: 93.841 .45.33

Biergarten
Tarda i nit de divendres 1 9 i
dissabte 20

Per 5è any consecutiu celebrem la
festa de la cervesa al pati de darrere
de l'Aliança: un punt de trobada on
s'uneixen la cervesa, el menjar, la
bona música i la millor gent de la
contrada. Oferirem vuit cerveses
d'importació i una cervesa de la casa.

Les acompanyarem amb frankfurts,
bratwursts i la ja nostrada
pikantwurst.
Divendres 1 9
1 9h. Obertura de l'espai.
22h. Concert amb Irish Corner
(música irlandesa)
Dissabte 20
1 7h. Obertura de l'espai.
20h. Bierjoc: Gimcana de la cervesa.
5 grups de 5 persones competiran
per guanyar un fantàstic premi.
Gratuït. Inscripcions a la barra del
Biergarten, divendres.
22.30h. Concert amb Swing Balkan
(música balcànica)
00h. Concert amb Dry Gin (versions
de rock)

Mercat de la puça i de l'intercanvi
Dissabte 20

Lloc: Plaça Catalunya
Horari: 1 8-21 .30h
Inscripcions per muntar paradeta: a
l'oficina (93.841 .45.33) o al correu
bustia@lalianca.cat
Vine a intercanviar objectes (roba,
llibres, bicis, mobles...), serveis (talls
de cabells, massatges, traduccions...)
o fins i tot la casa per anar de
vacances.
Aquest any habilitarem un espai
especial per tal que els més petits
també puguin intercanviar els
objectes que portin.
També podràs comprar gangues de
segona mà.
Organitza: Ateneu l'Aliança

Reiki Solidari

Dissabte 27 de juny

Sessions de reiki de 45 minuts a canvi de 5 euros en aliment, que no siguin frescos, per al Banc d'Aliments.
A càrrec d'Esther Menéndez i Ferran
Montes, mestres de Reiki.
Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca

Més informació i reserva d'hora:
626 72 11 23
Organitza: Esther Menéndez

Taller de pintar roba
Dimecres

Horari: de 1 0h a 1 2h o de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Galliner
Informació i inscripcions: 93 841
71 23 (Montse)
Organitza: Ass. Dones del Tenes

Activitats per a la gent gran
Associació del
d'Avis:
Sortida a Calafell

Casal Cafè-ball (música gravada): Darrer diumenge de

Del 8 al 13 de juny

Hora de sortida: 1 4h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 1 98 euros (autocar, hotel a 1 a

línia de platja, pensió completa, assegurança i taxa turística).
Reserves: Casal de la Gent Gran

Saintes Maries de la Mer; 5è dia:
Nimes-Narbonne-Origen.

Del 10 al 14 d'agost

Hora de sortida: 7h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 698 euros (autocar, hotel, pen-

(14 de juny) 1 7h

Gent Gran

Biblioteca Ca l'Oliveres
Exposició sobre els 70 anys de
la fi de la 2a Guerra Mundial

decorarem una samarreta, una gorra o
una bossa de cotó, que cal portar. Important portar també una bata per no tacar-se.

A càrrec dels alumnes de 3r i 4t d'ESO de
l'Institut Hipàtia d'Alexandria.
Horari: en horari de biblioteca

partir de l'1 de juny. Places limitades.

De l'1 al 20 de juny

Exponius

De l'1 al 30 de juny

Exposició de caixes niu, que en aquest
cas s'han utilitzat com a suport creatiu. A
càrrec del Grup d'Ornitologia del Tenes.
Horari: en horari de biblioteca

"Deixa'm llegir!" Club de lectura per a joves

93 843 52 56

Reciclem

Fem coca

93 841 76 29

Dilluns 1 de juny

Taller de granitzats naturals

93 841 77 70

Dimarts 2 de juny

Torneig de play

Dijous 25 de juny

Petita audició musical d'una durada de 20
minuts, a càrrec dels alumnes de l'Escola
de Música de la Vall del Tenes. Al ser les

Dijous 4 de juny

Tarda de cinema amb crispetes

Dijous 4 de juny

Local Social Can Salgot
Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l’OAc de
l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25

Organisme de Gestió
Tributària
93 841 53 53

Parròquia

Taller de marcs de fotos
Bijuteria creativa amb Fimo
Taller d'imants amb pinces
de fusta
Dilluns 8 de juny

Torneig de Ping Pong
Dimarts 9 de juny

Inscripcions: fins a les 1 7.30h

Pavelló Municipal d’Esports

Taller de recollits per a
l'estiu

Policia Local

Tatoos amb Henna

93 841 50 54

93 860 70 25
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

Dijous 11 de juny

Dilluns 1 5 de juny

Tarda de jocs de taula
Dimarts 1 6 de juny

Seguidament, recompte i presentació de la persona escollida i, si es
pot, formació de la nova Junta.
Nota: És necessari portar el carnet
de soci actualitzat.

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h
Ball de saló: Dissabtes
1 7.30h
Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 5, Ball en línia:
1 2, 1 9 i 26 de juny 1 6.30h Casal nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h
de la Gent Gran
Bingo: Dissabtes 6, 1 3, 20 i nivell 3: Dimarts 1 8h
27 de juny 1 6.30h Casal de la Ball: Segon diumenge de mes

Local Social Can Farell

Taller de decorar caixes amb madueixes.

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Votacions a president/a:

sió completa, visites, entrades, guies
locals, guia acompanyant i assegurança).
Reserves: Casal de la Gent Gran

Espai Jove El Galliner

Local Social Mas Bo i Can
Lledó

Casal de la Gent Gran

Viatge a La Camarga i Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Diumenge 21 de juny
Provença (França)
1 r dia: origen-Nimes; 2n dia: Aigües Exposició dels condidats:
Mortes- Passeig en Vaixell pel Ca- 1 0h
nal del Rhone; 3r dia: Avignon-La Votació: d'11 h a 1 3h
Bambousaraie; 4t dia: Arles-Les

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

mes (28 de juny) de 1 7h a 20h

Dijous 4 de juny
Dijous 1 8 de juny

Dilluns 22 de juny

Inscripcions: fins a les 1 7.30h

A càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli. Visita de l'escriptora Care Santos per
parlar de la novel·la juvenil Hot Dogs.

Hora: 1 8h

Instants musicals

últimes audicions de la temporada es
repartiran bombons entre els assistents.

Hora: a partir de les 1 7h

Roger Cladellas, piano
Hora: 1 9h

Dimarts 30 de juny

Eugènia Herrera, veu
Marga Mingote, arpa i percussió
Hora: 1 8h

Dilluns 29 de juny

Decorem la vidriera del
Galliner
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.

Organitza: Ajuntament

Dimecres 10 de juny

Club de lectura

Dimecres 10 de juny

La societat literària i el pastís de pela de
patata de Guernsey de Mary Ann Shaffer.

Hora: 1 8.30h

Taller creatiu

Dimarts 16 de juny

"Pintem de colors". Amb pintura de roba

Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a

Recrea't

Dimecres 17 de juny

"Colors d'estiu". Pintarem amb pintures
de roba una samarreta, una bossa o una
gorra blanca, que cal portar.

Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir de l'1 de juny. Places limitades.

Taller de Cupcakes
Dijous 18 de juny

A càrrec de Montse Sahún.

Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a

partir de l'1 de juny. Places limitades.
Preu: 6 euros (inclou els cupcakes,
una mànega pastissera i dos filtres
d'acer inoxidable per emportar.

Niu de paraules

Dissabte 20 de juny

"Dansa creativa en família". A càrrec de
Jordi Ramón. Explorant les possibilitats
del nostre moviment gaudirem del joc, la
espontaneïtat i l'alegria de moure el cos i
l'energia.

Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir de l'1 de juny. Places limitades.

Horari d’estiu: dimarts 23 de juny la

biblioteca obrirà en horari de matí de
10h a 14h; tarda tancat. Del 27 de juny
al 12 de setembre (ambdós inclosos),
dissabtes tancat. Del 3 al 28 d'agost
(ambdós inclosos) la biblioteca estarà
tancada per vacances.

Organitza: Ajuntament

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.

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

