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Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

En primer lloc, deixeu-me expressar la satisfacció per poder saludar-vos novament com a
Alcalde per novena vegada consecutiva des d'aquest butlletí de Festa Major. Ser el vostre
Alcalde en aquestes festes tan estimades és una de les satisfaccions més grans que pot
sentir un lliçanenc. Agraeixo de tot cor poder tenir aquesta oportunitat.
La Festa Major és una festa amb arrels, però que ha anat evolucionant al ritme de la nostra
societat. Un any més ens trobarem i gaudirem dels carrers i les places. Han de ser
moments de joia per donar continuïtat als nostres símbols culturals i d’identitat.
El nostre passat col·lectiu construeix el nostre present, que al seu torn construirà el nostre
futur com a poble. Som capaços d’acollir a totes les persones que volen participar a la
festa, ja sigui a través de les entitats o de les activitats populars. Som capaços d’estimar
aquelles persones que han contribuït a mantenir-la o a eixamplar-la. Tots els elements són
importants i necessaris perquè tot rutlli.
I deixeu-me anunciar que des de l´ajuntament creiem en la importància de fer polítiques
que salven vides; ens satisfà enormement iniciar el projecte de cardioprotecció amb la instal·lació de desfibril.ladors al nostre municipi, alhora que iniciem un programa de formació
per a tota la ciutadania, per poder arribar a tots els habitants del nostre poble que vulguin
aprendre a fer-ne ús, perquè sabem que la rapidesa en l´assistència és vital, les
possibilitats de supervivència es redueixen dràsticament després d´una parada
cardiorespiratòria, i cada minut que transcorre després de l´aturada redueix les opcions de
supervivència.
Hem decidit que la Festa Major és un bon moment per donar a conèixer que Lliçà d´Amunt
ja és un municipi cardioprotegit atès la gran afluència de lliçanenques i lliçanencs que ens
trobem.
Per tant, un any més, i mai més ben dit, de tot cor, us desitjo que gaudim plenament de la
nostra Festa Major i molta salut per a tothom.
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La Festa Major ja és aquí

Del dilluns 7 al diumenge 1 3 de setembre, els lliçanencs i
lliçanenques celebrem la Festa Major.
Si l'any passat era una
Festa Major "per bufar espelmes" ja que vam celebrar l'aniversari de quatre
entitats locals, aquesta
edició tornem a estar
d'aniversari. En aquesta
ocasió, la protagonista és
la Biblioteca Ca l'Oliveres,
que celebra el 5è aniversari.
La Festa Major d'aquest
any començarà oficialment
el dijous 1 0 de setembre,
festiu local, amb la 29a
edició del Sopar de les
Àvies,
l'obertura
de
l'Embarraca't i la 3a edició
del Muntronik Festival.
El Sopar de les Àvies
comptarà, com sempre,
amb la participació de les
àvies del poble, que cuinaran per als comensals reunits al sopar, entre els
quals les autoritats locals i
un convidat especial, la
identitat del qual sempre
és una sorpresa, igual que
l'espectacle final. Els tiquets per assistir a aquest
sopar s'han d'adquirir els
dies 3 i 4 de setembre, de
9 a 1 3 h, a l'OAC de l'Ajuntament; el preu és de 25
euros. Les places són limitades. Les àvies cuineres
poden recollir els seus tiquets els dies 1 i 2 de setembre.
L'Embarraca't, l’espai de
referència de la Festa Major, al Pinar de la Riera,
estarà obert des del dijous
1 0 fins al diumenge 1 3 de
setembre, en horari de 1 9
a 5 h. En aquest espai podreu trobar un servei de
restauració que us oferiran
1 0 entitats del municipi. A
partir de la 1 h, l'espai esdevindrà una gran sala de
concerts i actuacions a
l'aire lliure: concerts de
Kerosene Theories, Kaníbal Rock, Los Lokos de
Kanombol, La Rubia del
Fa, De cara a la paret,
Noctämbuls, Alup i Els Catarres; exhibició de karate i
defensa personal; Vaparir
Tour de Ràdio Flaixbac;
exhibició de zumba; sessió

amb PD Pausa; i festa flamenca.
La 3a edició del Muntronik
Festival, un festival de música electrònica que inclou
un concurs de DJ's, tindrà
com a cap de cartell el DJ
professional Cristian Varela.
El dijous a la nit també hi
haurà la II Baixada de Torxes "Homenatge als màrtirs
de 1 71 4".
Els actes de la Diada Nacional de Catalunya centraran el matí del divendres
1 1 de setembre. A la tarda
hi haurà concert i al vespre, ball, tots dos a càrrec
de la Chatta Orquestra.
La Festa d'Homenatge a la
Vellesa, que arriba a la 39a
edició, tindrà lloc el dissabte 1 2 de setembre.
Aquest dia, al matí hi haurà
la 7a edició del Formigueig
i a la tarda, la I Trobada de
Bèsties (que ballaran al
vespre), el taller "Lliçà
Cardioprotegit" i concert a
càrrec de l'orquestra Metropol. Al vespre, Correfocs
i, a la nit, ball amb la mateixa orquestra.
El darrer dia festiu, diumenge 1 3 de setembre,
acturan la Colla de
Gegants i Geganters i el
Ball de Gitanes, i també hi
haurà una exhibició de ball.
I, tota la setmana, des del
dilluns 7 fins al diumenge
1 3 de setembre, s'aniran
succeïnt les proves de La
Juguesca, entre les quals
hi haurà la Cercavila de

carrosses, el divendres 1 1
de setembre, i l'Estirada
del tractor, el darrer dia.
La Festa Major també estarà plena d'activitats infantils
(dins
de
la
programació de l'aniversari
de la biblioteca) i esportives (Cursa de resistència
en BTT; I Trofeu de Karate
de Festa Major; Partits
amistosos de Festa Major
de futbol base; Partit
amistós de futbol sala de
Festa Major; i Melé de Botxes de Festa Major). I, els
dies previs, podrem gaudir
de cinema a la fresca ("Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?", "Focus" i "50
sombras de Grey").
Tampoc us podeu perdre
l'exposició "Art al Casal",
de treballs realitzats en els
tallers de manualitats del
Casal de la Gent Gran.
L'Ajuntament agraeix la
col· laboració desinteressada de totes les persones
anònimes que fan possible
la celebració de la Festa
Major, així com les entitats
que, amb els seus actes i
activitats, ajuden a fer-la
més gran. També agraeix
les aportacions econòmiques de les empreses que
han donat suport a la festa
d'enguany.
Aquesta edició de l' Infor
ma't conté el programa de
la Festa Major, el qual
també podeu consultar al
web municipal.

Segueix la
Festa Major
a les
xarxes socials:
#Lliçàdefesta1 5

3r Concurs de fotos de Festa
Major a les xarxes socials

Per tercer any, amb l'objectiu
d'ajudar a promocionar la
festa gran del nostre poble,
l'Ajuntament ha tornat a organitzat el concurs de fotos a
les xarxes socials sobre la
Festa Major.
En les edicions anteriors,
s'havia utilitzat únicament
l'aplicació mòbil Instagram,
però la novetat d'enguany és
la introducció de les xarxes
socials Facebook i Twitter per
a la publicació de les fotos
festives.
Podrà participar-hi qualsevol
persona, major de 1 4 anys,
que faci una fotografia en algun
dels actes i/o escenaris de la
Festa Major i la publiqui a
l'aplicació Instagram o a les
xarxes socials Facebook i
Twitter
amb l'etiqueta
(hashtag) #Lliçàdefesta1 5 i un
títol identificatiu. Les fotografies
han de publicar-se durant els
dies de la Festa Major, del 7 al
1 3 de setembre.
Totes les fotos publicades
amb l'etiqueta corresponent a

les xarxes socials del concurs
(Instagram, Facebook i
Twitter) seran sotmeses a
votació popular. En el cas
d’Instagram i Facebook a
través dels “m’agrada” (likes) i
a Twitter, s’escolliran les
fotografies que més vegades
s’hagin retuitat i/o posat com
a favorita. De les 1 5
fotografies més votades per
la ciutadania, un jurat, format
per professionals del món de
la fotografia i autoritats locals,
triarà les quatre fotografies
guanyadores.
Els premis,
patrocinats
íntegrament per alguns
establiments de restauració
del municipi, són:
• 1 r Un esmorzar de forquilla
per a dues persones al
Restaurant La Cruïlla.
• 2n Un dinar per a dues
persones al Restaurant Can
Roca Vell.
• 3r Un menú per a dues
persones per dinar al
Restaurant el Nou Pinar.
• 4t Lot de dues ampolles de
cava i 1 quilo de rebosteria de
la Granja–Pastisseria El
Molinet.
El veredicte es farà públic el
divendres 25 de setembre al
web municipal i a les xarxes
socials municipals, Facebook
i Twitter.
Podeu consultar les bases
d'aquest concurs al web municipal.

El municipi compta amb
quatre nous desfibril·ladors
A principis de setembre,
l'Ajuntament instal·larà quatre
nous desfibril·ladors al municipi: un al Casal de la Gent
Gran, un a cadascun dels dos
Centres Cívics del municipi,
Ca l'Artigues i Palaudàries, i
un a l'exterior del Pavelló
d'Esports. A més, durant la
Festa Major, el dissabte 1 2 de
setembre, tindrà lloc un taller
de cardioprotecció, obert a
tota la ciutadania, en el qual
s'explicarà que és l'RCP
(Ressucitació Càrdio-Pulmonar) i s'ensenyarà a fer servir

un DEA (Desfibril·lador Extern
Automàtic) fent pràctiques
amb maniquís.
Aquesta formació bàsica
també es farà als centres cívics, locals socials i altres espais, passada la Festa Major.
Fins ara, Lliçà d'Amunt
comptava amb tres DEA: en
el vehicle de Protecció Civil;
en el camp de futbol; i a
l'interior del Pavelló d'Esports,
el qual s'ha substituït per un
de nou que se situarà a
l'exterior, per tal de cobrir
també la zona escolar.

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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3a edició del Muntronik Fest

Aquest festival de música electrònica inclou la tercera edició del concurs
de DJ's.
Per tercer any consecutiu, la
regidoria de Joventut ha organitzat el Muntronik Fest,
un festival de música
electrònica, que inclou un
concurs de DJ's.
Disset joves s'han presentat
a aquest concurs, dels quals
tres han estat escollits, a
través d'una votació popular
i un jurat professional, per
punxar en directe durant la
Festa Major a l'escenari del
Muntronik Fest, a l'Embarraca't del Pinar de la Riera,
la nit del dijous 1 0 de setembre, i competir davant un
jurat d'alt nivell per guanyar
l'edició d'enguany. Els seleccionats han estat: DJ Romera, DJ Matute i DJ
JoseGroove.
El concurs ocuparà la primera part del festival, que
començarà a les 11 h, i la
segona comptarà amb
l'actuació de DJ's professionals de gran renom, alguns
dels quals hauran fet de jurat

del concurs. La segona part
del festival l'obrirà el guanyador del concurs de l'any
passat, DJ Marc López.
Com a cap de cartell tindrem
Cristian Varela, disjòquei,
compositor, productor, promotor i empresari, i guardo-

nat en diverses ocasions
com a millor discjòquei de
Techno espanyol i Dj Award.
És conegut per punxar a les
millors sales i festivals del
món, així com per la seva
productora musical Phrenetic Society.

Premiats de l'11 è concurs de fotografia
Memorial Joan Soley

Aquesta edició ha comptat amb la participació de 28 persones i un total
de 1 05 fotografies.
La regidoria de Cultura de
l'Ajuntament, amb el suport
del fotògraf lliçanenc Màrius
Gómez i amb la col·laboració
de Foto Casanova, va convocar l'onzena edició del
concurs de fotografia Memorial Joan Soley. Hi han participat 28 persones i un total
de 1 05 fotografies (30 en la
categoria de Lliçà d'Amunt i
la Vall del Tenes, 42 en la
categoria Paisatge i Muntanya i 33 en la categoria de
Pobles i Ciutats del món
(novetat d'aquesta edició)).
El veredicte i el lliurament de
premis va tenir lloc el passat
3 de juliol a la Biblioteca Ca
l'Oliveres, coincidint amb la
inauguració d'una exposició
amb fotografies participants,
que es va poder veure fins al
23 de juliol.
Els guanyadors d'aquesta
edició han estat els
següents:
Temàtica Lliçà d'Amunt i la
Vall del Tenes:
1 r premi: Juan Tejero, de
Granollers, amb "Passeig"
2n premi: Isidro Igor Rodríguez, de Barcelona, amb
"Cau la tarda a Sant Esteve"
3r premi: Miquel Àngel Raya,
de Parets del Vallès, amb
"Camps de Santa Rufina"
Temàtica Paisatge i Muntanya:
1 r premi: José Beut, de

Millora del servei de bus
urbà a l'agost
L'Ajuntament va reorganitzar
la línia de bus LAA que circula el mes d’agost, amb la
voluntat de donar un millor
servei als usuaris i fer més
eficients els recursos que
s'hi destinen.
Els anys 201 3 i 201 4, la línia
LAA feia una circumval·lació
molt extensa, d'una hora i
mitja de durada, cosa que
limitava
el
nombre
d’expedicions a 5. A més,
els títols de transport caducaven mentre es feia el
desplaçament, ja que tenen
una durada de 75 minuts,
amb la qual cosa es perdia
la possibilitat de transbordar
per anar a altres indrets.
Aquest fet va propiciar la
caiguda
del
nombre

d’usuaris i les queixes de les
persones que no tenien
alternativa i es veien obligades a passar molta estona
dins l’autobús; es va assolir
una pèrdua de més del 23%
del passatge respecte al
2011 .
Per aquest motiu, s’ha tornat
a un servei amb expedicions
cada hora d'una durada per
sota dels 60 minuts.
A més, el reajustament del
servei ha permès que la LAA
arribi fins a la plaça de la
Constitució de Granollers,
fent més atractiva l’oferta als
usuaris.
Les parades habilitades per
a la línia LAA del mes
d'agost estaven senyalitzades i incloïen els horaris.

La Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura se
celebrarà a l'octubre
Com cada any des del 2002,
la Unió Europea ha convocat
la celebració de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i
Segura (SMSS) durant el
mes
de
setembre.
Habitualment, a Catalunya,
se celebra aquesta Setmana
del 22 al 29 de setembre,
però degut a la coincidència

en dates amb les eleccions
del 27 de setembre, la
Comissió Institucional de la
Setmana de la Mobilitat va
aprovar per unanimitat el pasat 21 d’abril endarrerir,
només per aquest any, les
dates de la Setmana i
celebrar-la de l’11 al 1 8
d’octubre.

No és necessari buidar la
piscina durant l'època
d'inactivitat

Premiats
València, amb "Palos 2"
2n premi: Mercè Mayol, de
La Garriga, amb "L'arbre del
pantà"
3r premi: Josep Soler, de
Barcelona, amb "Caminant
per l'aresta"
Temàtica Pobles i Ciutats del
món:
1 r premi: Agustín Padillo, de

Badia del Vallès, amb "Santorini"
2n premi: Miquel Planells, de
Banyoles, amb "Bages"
3r premi: Julia Cantos, de
Lliçà d'Amunt, amb "Esperant l'arribada"
Podeu veure les fotografies
guanyadores al web municipal.

L’aigua de la piscina no es
degrada, per tant no hi ha
cap raó per llençar-la. De fet,
és convenient, i fins i tot necessari, mantenir-la durant
tot l’any, ja que no només
s’evita un desaprofitament
de volum important sinó que
també
es
garanteix
l’estructura de la piscina.
L’aigua permet esmorteir les
diferències de temperatura i
evitar possibles fractures a
causa de les dilatacions. Per
tant, per això i perquè en no
buidar la piscina s’estalvia
una
enorme
quantitat
d’aigua
cada
any,
l’alternativa
és
el
manteniment.
L'ús de cobertes flotants en
piscines residencials durant
els períodes en què no
s’utilitza pot suposar una
disminució de fins a un 70%
de les pèrdues per
evaporació natural. Amb el
seu ús també es redueix el
consum
energètic,

especialment en piscines climatitzades. És a dir, ajuden
a mantenir la temperatura i
redueixen
l’evaporació
disminuint així la necessitat
d’aportar aigua nova.
A més, a l’hivern convé
revisar tots els sistemes de
la piscina començant per la
depuració. I, la tasca més
important és mantenir
l’aigua en bones condicions.
Per aconseguir-ho, els
experts recomanen tirar una
quantitat de clor menor a
l’habitual i fer funcionar la
depuradora a una mitjana
de 8 hores setmanals. Però,
malgrat l’ajuda que proporcionen
els
productes
químics, no cal oblidar-se de
cuidar que la superfície no
acumuli
massa
desaprofitaments. Per això,
per evitar un excessiu grau
de brutícia de l’aigua durant
aquest període d’inactivitat,
el cobertor també és una
bona solució.
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5è aniversari de la Biblioteca Ca l'Oliveres Exposició sobre l'escriptor

Durant els dies previs a la Festa Major tindran lloc diferentes activitats
per celebrar l'aniversari de la biblioteca.
En motiu del 5è aniversari de
la Biblioteca Ca l'Oliveres i
amb els objectius de fomentar la lectura entre els primers lectors i d'apropar els
nens i nenes a l'origen de la
masia on està ubicada la biblioteca i, per tant, a la història del poble i dels seus
habitants, l'Ajuntament ha
editat un llibre titulat "La Masia de les Paraules", escrit
per la lliçanenca Joana Moreno i il·lustrat per Núria Ramon,
il·lustradora molt
vinculada al municipi.
El conte té com a
protagonistes el Pepito i la
Pepita, els dos avis-titelles
que es troben a la sala
infantil, que fa molts anys
havien viscut a la masia de
Ca l’Oliveres. És la història
d’un jove matrimoni que va
anar envellint feliç a la seva
masia, cuidant-la, dient
paraules boniques al pou i
acollint a qui necessités
refugi o estigués de passada.
Un d’aquests convidats va
resultar ser escriptor i va
començar a omplir les parets
de la masia de paraules. Poc
a poc, la resta de convidats
van prendre exemple i van
seguir afegint-hi més i més
paraules, fins que la masia
es va convertir en la
guardiana de totes aquestes
paraules que, amb el temps,
es van convertir en piles de
llibres: llibres que a dia d’avui
conformen el que és la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
La història està escrita en
lletra de pal i lletra lligada
paral·lelament, i té una
versió llarga al final per a
l'adult. També inclou una
petita
bibliografia.
Les
il·lustracions estan fetes a
mà amb la tècnica de
gouach sobre paper.
El conte es distribuïrà
gratuïtament als centres
educatius i a les entitats
culturals del municipi, i a les
biblioteques de la comarca.
La Biblioteca Ca l'Oliveres en
disposarà de varis exemplars
per incloure al fons de
col·lecció local i al projecte
“Maletes viatgeres”. I, qui ho
desitgi, podrà adquirir el
conte a la mateixa biblioteca
a un preu de 5 €.
La presentació del conte "La
Masia de les Paraules" tindrà
lloc el dimecres 9 de setembre, a les 1 9.30 h, a la sala
d'actes de la biblioteca. Serà
l'acte central de l'aniversari i
comptarà amb un pastís per
a tothom.
Abans de la presentació del
conte, a l'era de la biblioteca,
tindrà lloc un espectacle infantil d'animació a càrrec de
Jaume Barri.

local Lluís Oliván
En el butlletí passat informàvem que, dins del projecte
"De Capçalera", la Biblioteca
Ca l'Oliveres havia reconegut
de manera preferent l'escriptor lliçanenc Lluís Oliván i,
als seu torn, aquest autor
havia triat també la biblioteca
local com a predilecta o "de
capçalera", i que d'aquest

vincle en sortirien diverses
accions.
La primera acció serà una
exposició sobre l'obra escrita
de Lluís Oliván, objectes
personals i d'inspiració de
l'autor, manuscrits, reculls de
premsa, etc.; es podrà veure
a les escales de la biblioteca
a partir del 1 4 de setembre.

Taller d'informàtica de nivell
bàsic

Portada del conte editat amb motiu de l'aniversari
Després de la presentació
del conte, es projectarà un
vídeo sobre els usuaris i les
activitats de la Biblioteca Ca
l'Oliveres durant aquests 5
anys. Aquest vídeo es podrà
veure a través del Facebook
i el Twitter de la biblioteca,
així com el bloc d'aquest
equipament i el seu butlletí
de notícies "Mira què fem".
Com cada any, per commemorar l'aniversari de la biblioteca, se sortejaran dos lots
de llibres entre els usuaris
que demanin préstecs entre
els dies 7 i 30 de setembre. I
enguany, amb cada préstec
també es regalarà una bossa
commemorativa del 5è aniversari .
La lliçanenca Maria Soley,
usuària de la biblioteca i aficionada a la fotografia, ens
oferirà l'exposició fotogràfica
"El Món de la Paraula", 1 8
fotografies relacionades amb
la mirada de l'autora cap a la
Biblioteca Ca l'Oliveres (4
sobre la masia de Ca l'Oliveres abans de ser biblioteca;
1 0 sobre la vida a dins de la
biblioteca; i 4 de l'escala i un
balcó). Del 7 al 30 de setembre, a la primera planta de la
biblioteca. Si visiteu l'exposicio el dilluns 7 de setembre,
hi trobareu l'autora.
Dins de les activitats de celebració del 5è aniversari de
la Biblioteca Ca l'Oliveres, el
dilluns 7 de setembre, a les
1 8h, a la sala d'actes, també
tindrà lloc l'espectacle infantil
interactiu "Tots a taula!" a
càrrec del cantant Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisén. Seguidament, entre
tots, teixirem una teranyina
amb llanes de colors a
l'escala principal de la biblio-

teca. I, els dimarts 8, 1 5, 22 i
29 de setembre, de 1 7 a 1 9
h, els nens i nenes a partir
de 5 anys podran participar
en el taller "El conte de les
cinc nacions" a càrrec de
Balancdeguix, on s'elaborarà
un llibre gegant i es treballaran diferents tècniques (tinta
xinesa, mandales, etc.); cal
inscripció prèvia.
També cal destacar la visita
de l'escriptor Màrius Serra
per parlar del seu llibre
"Plans de futur", el dimecres
1 6 de setembre, a les 1 8.30
h, a la sala d'actes, amb motiu del primer Club de Lectura de la nova temporada.
Aquesta sessió està oberta a
tothom i comptarà amb un
refrigeri.
L'activitat "Niu de paraules"
d'aquest mes de setembre
també serà especial, amb
motiu de l'aniversari, i tindrà
teatre per a nadons.
Aquests dies, els troncs de
les oliveres de la biblioteca
estaran guarnits amb mitja,
ganxet i "trapillo" gràcies als
participants d'una activitat
feta el passat mes de juliol.

La Biblioteca Ca l’Oliveres
està organitzant un taller
d’informàtica de nivell bàsic,
que es portarà a terme durant
el mes d’octubre i primers de
novembre els dimarts i dijous
de 1 7 a 1 9 h.
S'hi poden apuntar totes
aquelles persones que tinguin
uns coneixements mínims
d’informàtica; tindran prioritat
aquelles 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 €.

Replantejament de l'Aplec de
Palaudàries
Vista la poca participació en
els actes que s'hi programen, l'Ajuntament vol replantejar-se el caire que cal
donar a l'Aplec de Palaudàries i, per això, el nou equip
de govern ha decidit que, de
moment, aquest any no hi
farà cap activitat.
De tota manera, la Parròquia de Sant Julià, de qui
actualment depèn l'Església
Parroquial de Sant Esteve
de Palaudàries, hi celebrarà
una missa, a les 1 9 h. Abans
de la missa, a les 1 8 h,
també ha programat un
concert de violí a càrrec de
l'organista Guillem Carmona
i, per després de la missa,
un pica-pica popular.
L'aplec tindrà lloc el diumenge 20 de setembre.
Recordem que l'Església
Parroquial de Sant Esteve
de Palaudàries està situada

a l'extrem de ponent del
terme actual de Lliçà d'Amunt. La parròquia és esmentada
per
primera
vegada en un document de
l'any 1 059. El 1 835, en disgregar-se la Baronia de
Montbui, Palaudàries es va
unir a Lliçà d'Amunt i va
quedar independent en l'aspecte religiós. Actualment ja
fa temps que no s'hi celebra
missa regularment i depèn
de la Parròquia de Sant Julià de Lliçà d'Amunt. Del
conjunt que formen l'església amb el cementiri i la masia, sobresurt sens dubte la
torre campanar, probablement aixecada durant el segle XV. La volta de canó que
cobreix la nau, el mur nord i
una part del mur de ponent
són encara vestigis de la
primitiva edificació romànica.

La caminada de les Jornades
Europees del Patrimoni serà
a l'octubre

Foto de Maria Soley

La caminada de l'edició
d'enguany de les Jornades
Europees del Patrimoni no
serà fins al dissabte 1 0
d'octubre, ja que s'han endarrerit les dates d'aquestes
jornades. Com sempre, serà
una caminada guiada amb

experts: la historiadora Cinta
Cantarell i membres del Grup
l'Abans, que, en aquesta
ocasió, ens portaran pel barri
de Can Marlès, pel Raval de
Can Xicota i per l'antic camí
de Lliçà a Granollers, entre
altres llocs.
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Can Franquesa ja té nou vial d'accés

El nou vial d'accés al barri de Can Franquesa ha estat llargament
esperat pel veïnat.
A mitjan juny van finalitzar
les
actuacions
que
l'Ajuntament ha portat a
terme al barri de Can
Franquesa, situat al costat
de la C-1 7, que han consistit
a millorar l'ordenació i
l'accessibilitat del barri.
Ara, el nou accés al barri de
Can Franquesa es fa a
través d'un nou vial, de 440
metres de longitud, que
connecta el barri amb el
polígon industrial Font del
Ràdium de Granollers. Es
compleix així amb una
demanda dels veïns de la
zona, ja que l'accés al barri
s'havia de fer directament a
través de la C-1 7, fet que
comportava força perillositat.
La urbanització del polígon
industrial de Can Montcau
ha comportat l'obertura d'un
pas per a la canalització de
serveis, que ha permès
eixamplar el camí i facilitar
les obres, que es van iniciar
el passat mes de febrer.
La secció de la zona

Arran del resultat en vots i
regidors de les eleccions
municipals, el Consell Comarcal tindrà una composició molt diferent a
l'anterior. Així, el PSC passa de 1 2 a 9 consellers;
CiU, de 1 0 a 8; ERC, de 4

ordenada està formada per
una cuneta de recollida
d'aigües del talús de la C1 7, una zona de pas
asfaltada de 5 metres
d'amplada, una mota de
terres de protecció d'uns 2
metres i l'endegament del
torrent variable entre 5 i 8
metres.
Per sota del nou vial passen
diversos serveis: un prisma
de
telecomunicacions,
cablejat de mitja tensió,

canalització de gas i un
col·lector en alta del
clavegueram.
Amb l'aclariment i neteja del
sotabosc, s'ha descobert un
entorn natural de bosc mixt
de pi, roure, alzina i oms a
més
d'una
torrentera
emmarcada en un canyissar
que dota al barri d'un entorn
natural verd i verge.
El projecte ha comptat amb
un
pressupost
de
1 59.1 82,03 euros.

Finalitza la millora de la xarxa de
clavegueram del carrer Estany de Llanós
En aquest carrer del barri de Can Rovira hi havia un abocament
històric d'aigües residuals al medi.
Després d'una llarga espera
per resoldre els problemes
administratius derivats de
l'expropiació necessària, finalment l'Ajuntament ha pogut disposar dels terrenys
per executar l'obra de millora urgent de la xarxa de clavegueram en un tram del
carrer de l'Estany de Llanós,
al barri de Can Rovira Vell.
Les obres, que es van iniciar
a finals d'abril, van finalitzar
el passat 26 de juny. En
aquest carrer hi havia un
abocament històric d'aigües
residuals al medi. L'obra ha
consistit a interceptar i desviar les aigües residuals
provinents de la vessant
nord de Can Rovira i conduir-les, mitjançant una canonada que travessa un
camp de conreu, fins al carrer de l'Olivera, on la canonada s'ha connectat a la
xarxa de clavegueram.
Aquesta obra estava inclosa
dins dels projectes aprovats
a finals del 201 2, però, a
causa de les al·legacions i
posteriors
impugnacions
fetes per les propietàries
d'un dels terrenys per on
havia de passar el col·lector,
l'Ajuntament es va veure
obligat
a
demanar
l'expropiació per la via

L'Alcalde, Ignasi Simón,
representant del PSC al
Consell Comarcal

d'urgència, per evitar riscos
de contaminació al medi i
envers la salut de les
persones.
A principis d'any, la
Generalitat de Catalunya va
admetre la sol·licitud de
l'Ajuntament per a l'execució
del projecte de construcció
de clavegueram per donar

solució
a
l'abocament
existent al torrent situat al
final del carrer de l'Estany
de Llanós.
L'obra, amb un pressupost
de 28.243,67€, ha comptat
amb una ajuda del Consorci
per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs de
6.1 49,53€.

a 8; ICV-EUiA es manté en
4; el PP passa de 3 a 1 ; la
CUP entra per primer cop
amb 2 consellers; i Ciutadans, amb 1 . L'Alcalde de
Lliçà
d'Amunt,
Ignasi
Simón, serà un dels representants del PSC.

27 de setembre, eleccions al
Parlament de Catalunya
A les 0 hores del dia 11 de
setembre començarà la
campanya electoral per a les
eleccions autonòmiques que
tindran lloc el 27 de setembre.
El dia de les eleccions, la
votació s'iniciarà a les 9 h i
serà continua sense interrupció fins a les 20 h.
Els col·legis electorals del
nostre poble i els sectors de
la població als quals correspon anar-hi a votar són els
següents:
• Pavelló de l'institut Lliçà
(avinguda dels Països Catalans, 26-50; nucli urbà):
Nucli urbà, barri Ballestà,
barri Can Peret Manent,
barri El Pla, barri La Cruïlla,

barri Migdia, una part del
barri La Serra, barri Santa
Justa, Can Farell, Can
Franquesa, Can Merlès,
Can Xicota, El Pinar, Les
Oliveres, Pineda Feu i Raval
d'en Xicota.
• Gimnàs de l'escola Rosa
Oriol (carrer de Marina, 626; Ca l'Artigues; però, l'entrada al gimnàs és pel carrer
de Matarranya): part del
barri La Serra, Ca l'Artigues,
Ca l'Esteper, Can Costa i
Pineda del Vallès.
• Gimnàs de l'escola Martí i
Pol (carrer de Can Roure, 21 0; Can Roure): Can Lledó,
Can Roure, Can Rovira,
Can Salgot, Mas Bo, Palaudalba i Palaudàries.

El ministeri d'Hisenda fa una
regularització de l'IBI
El govern estatal va aprovar
el desembre del 201 2 un
procés de regularització cadastral extraordinària a dur a
terme entre el 201 3 i el 201 6
per combatre el frau fiscal.
Tots
els
ajuntaments
d’Espanya seran sotmesos
a aquesta regularització
durant aquest període.
L'objectiu del procés és
incorporar al cadastre totes
les
construccions
o
alteracions
de
les
característiques
dels
immobles que s'han fet els
últims anys i que els
propietaris no han declarat.

El cadastre fa la seva pròpia
revisió
per
detectar
irregularitats.
Cada
irregularitat detectada es
comunica a l'interessat
perquè, en el termini de 1 5
dies,
pugui
fer-hi
al·legacions. També en
aquest cas els propietaris
han de pagar la taxa de 60
euros de la regularització.
L’Ajuntament és aliè a
aquesta
regularització,
efectuada d’ofici pel Centre
de Gestió Cadastral del
Ministeri d’Hisenda, i també
al cobrament de la taxa per
aquesta tasca.
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Organització del Cartipàs Municipal

Els Decrets d'Alcaldia números 366 i 367, de 1 6 de juny, especifiquen els nomenaments de Tinents d'Alcalde i les
delegacions que fa l'Alcalde, Ignasi Simón, als regidors de l'Equip de Govern en diferents matèries.

Ignasi Simón
Alcalde
Regidories: Governació; Protecció civil; Transport públic i Mobilitat; Esports

Ignasi Simón Ortoll té 51 anys i viu al centre urbà. És
llicenciat en Econòmiques en l'especialitat de Ciències Polítiques i Sociologia, i té un postgrau en economia regional i urbana. Ha fet estudis socioeconòmics
per diverses administracions públiques i ha treballat
com a cap de l'Àrea de Foment Econòmic del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, d'on va ser gerent des
del 1 992 al 1 995. Del 1 995 al 2003 va ser gerent de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i, posteriorment, treballador de l'Àrea d'Economia i Hisenda en aquest mateix ajuntament, fins la seva elecció com a Alcalde del
mateix el 2007. Des del 2011 és conseller del Consell
Comarcal del Vallès Oriental. De juliol de l'any 201 0 a
juliol del 201 3 ha estat President de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes i des d'agost del 201 3 el
vicepresident. A finals d'abril del 201 4 va ser nomenat
conseller delegat de l'Àrea de Personal i Hisenda del
Consell Comarcal del Vallès Oriental. És simpatitzant del PSC des del 2002 i militant des del 2005;
actualment, és el primer secretari de l'agrupació de
Lliçà d'Amunt i membre de l'executiva plenària de la
Federació del Vallès Oriental. És un amant de la naturalesa i aficionat a la pràctica d'esports.

Lourdes Estéfano
3a Tinent d'Alcalde
Regidories: Urbanisme; Habitatge; Infraestructures i Equipaments
Lourdes Estéfano Orozco té 26 anys i viu a Can
Xicota. Té el grau d'Enginyeria de l'Edificació.
Ha treballat de cambrera i de secretària i, en el
sector de la construcció, com a tècnica delineant, tècnica col·laboradora i ajudant d'obra, feina que fa actualment. És membre de la JSC
des del 2011 i del PSC des del 201 3. Està vinculada a l'entitat local Mexcla't i, des del 2009,
en entitats de cooperació internacional dins del
sector de l'arquitectura. És aficionada al senderisme.

Jordi Juárez
1 r Tinent d'Alcalde
Regidories: Recursos humans; Hisenda;
Obres i Serveis; Atenció al ciutadà; Companyies de serveis; Noves tecnologies

Mariona Pedrerol
2a Tinent d'Alcalde
Regidories: Gent gran; Salut pública; Participació ciutadana i Barris

Jordi Juárez Heredia té 51 anys i viu a Can Xicota. Té estudis de grau superior en Formació
Professional en l'especialitat d'instal·lacions i línies elèctriques. Ha treballat com operari, encarregat i ara és gerent en una empresa
dedicada a l'enginyeria elèctrica. Fa més de 1 0
anys que és afiliat al PSC. Ha participat en el
teixit associatiu del municipi essent 2 anys Secretari i 5 anys President de l'Associació de
Veïns de Can Xicota, membre de l'AMPA de
l'escola Països Catalans i membre del Consell
Escolar.

Maria del Mar Pedrerol i Villarroya té 41 anys i
viu a Can Farell. És llicenciada en Medicina i
Cirurgia, i té el títol de metge especialista en
medicina familiar i comunitària. També té la carrera de solfeig i piano. Va treballar en l'àmbit
hospitalari durant tres anys i, des d'en fa 1 3, treballa de metgessa de família a l'equip d'atenció
primària de la Vall del Tenes. També és referent
de diversos programes de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i tutora de residents que estan cursant
l'especialitat de medicina familiar. La seva trajectòria política comença aquest mandat; es va
presentar a les llistes del PSC com a independent.

Albert Iglesias
Regidories: Cultura; Cooperació; Comunicació i Relacions institucionals; Medi ambient;
Joventut

Fran Sánchez
Regidories: Educació Benestar i Família; Promoció econòmica; Turisme; Comerç i Consum

Albert Iglesias Boza té 28 anys i viu a Ca l'Oliveres, al centre urbà. Té estudis de TCP (auxiliar de vol). Ha treballat per una companyia de
vol irlandesa i a l'administració d'una empresa
de restauració catalana. És militant del PSC des
dels 20 anys i cofundador de la JSC al municipi,
d'on va ser Primer Secretari fins al primer
congrés. Forma part de l'executiva local del
PSC com a Secretari d'Acció Política. Des de
petit, ha format part de diferents entitats locals
de caire cultural i ha participat en actes i activitats municipals d'aquest àmbit. Li agrada la
gastronomia i viatjar, i l'apassiona la música i el
teatre.

Fran Sánchez Castilla té 25 anys i viu a Can Xicota.
Té estudis d'Integració social i Pedagogia, i formació
específica en llengua de signes, gestió de conflictes,
educació multicultural i gestió pública en educació.
Ha treballat com a docent en diversos cursos de formació i ha liderat la creació de diversos projectes
socioeducatius per a diferents centres i ajuntaments;
actualment treballa a l'Institut de la Vall del Tenes en
el servei psicopedagògic. Va començar a militar al
PSC i a la JSC l'any 2011 . En aquesta darrera formació ha ocupat el càrrec de Secretari d'Organització
a nivell local i, posteriorment, Primer Secretari
d'aquesta organització a la Vall del Tenes i Secretari
de Formació a la comarca. Des de fa uns anys, és
membre de l'executiva local del PSC amb el càrrec
de Secretari d'Organització. És president de l'Associació de Veïns de Can Xicota i membre de Mexcla't,
una entitat juvenil i solidària del poble.
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L'Ajuntament dóna servei de menjador
solidari a l'estiu

Inscripcions per a la nova
temporada d'activitats del
Pavelló d'Esports

A principis de juliol, l'Ajuntament va iniciar un nou
projecte, amb l'objectiu de
donar servei de menjador a
domicili durant l'estiu als
nens i nenes amb menys
recursos econòmics i que,
habitualment, ja disposen de
beca de menjador durant el
curs escolar. D'aquesta
manera, es garanteix que
aquests nens i nenes més
vulnerables puguin fer un
àpat equilibrat al dia.
Per donar un major abast
social al projecte, també
s'ha integrat com a
beneficiari
d'aquesta
iniciativa al col·lectiu de
persones grans del municipi
que viuen soles o es queden
en
situació
de
desemparament
durant
l'època estiuenca. Se'ls fa
una visita diària que té una
doble finalitat, l'alimentació i
el suport social.
Els beneficiaris d'aquesta
iniciativa,
sufragada
econòmicament
per

El dilluns 1 4 de setembre
s’obrirà
el
període
d’inscripcions per a les
activitats esportives de la
temporada 201 5-1 6 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.
També es pot optar per fer
bàsquet, futbol sala, futbol,
BTT o patinatge artístic; per
aquests
esports,
cal
adreçar-se directament a
l’entitat o club esportiu
corresponent per demanar
informació i formalitzar les
inscripcions.
A més, també hi haurà
Activitat Física per a la Gent
Gran. Les places també són
limitades.

Els beneficiaris són al voltant d'un centenar de persones.

L'Alcalde i el regidor de Benestar i Família amb dos voluntaris
l'Ajuntament, són al voltant
d'un centenar de persones
usuàries
dels
Serveis
Socials Municipals, qui ha
avaluat i fet la concessió del
servei.
El repartiment dels aliments,
que es fa diàriament als
domicili dels beneficiaris,
compta amb la col·laboració

altruista
de
persones
voluntàries del municipi, que
ja participen o han participat
en
altres
iniciatives
municipals. L'Ajuntament els
agraeix aquesta tasca
desinteressada i de gran
vàlua que fa possible la
realització d'aquest i altres
projectes.

Informació i inscripcions:

A partir del dilluns 1 4 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.
* Per als alumnes de Jazz
de la temporada passada,
de l'1 al 9 de setembre.

Documentació necessària:

Fotocòpia de les dades
bancàries, fotocòpia 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: fotocòpia
de les dades bancàries,
fotocòpia 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.

Les 24 Hores de Resistència en
Ciclomotors arriben a la 36a edició

La prova assoleix una participació històrica, amb un total de 1 68 pilots
inscrits, una de les millors convocatòries de la darrera dècada.

La 36a 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
4, 5 i 6 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.
Aquest edició comptarà amb
referents del motociclisme
internacional
com Aleix
Espargaró; Ricard "Ricky"
Cardús; Julián Simón; Levy

Batista; Marc Solà; Álvaro
Lozano; o l’Oriol Mena. Tambe cal destacar el nombrós
grup de pilots locals, autèntics
especialistes en aquesta
disciplina que posen contra
les cordes a tots aquests
Campions. Dels 42 equips
inscrits, 35 són estatals, 4
italians i 2 francesos. També
participa en aquesta edició un
equip femení i dos equips
amb pilots veterans de més
de 40 anys.
Els 42 equips correran durant
24 hores ininterrompudes
sobre motocicletes de no més
de 50 cc i en un circuit amb
un traçat ple de revolts,
sotracs i pedres. La prova
està catalogada com una de
les més dures del món, tant
per la particularitat de les
motos com del circuit.
Un cop aconseguit l’èxit de
participació, l’objectiu de
l’organització és, ara, superar
el públic de la darrera edició,
30.000 persones.
Aquesta edició comptarà
amb dues noves categories:
la PromoDerbi i la divisió de
la ja existent PromoCup 2T
en dos. I, enguany tindrà lloc
la II edició dels 90 minuts de
Resistència de Joves Promeses de la Vall del Tenes, una

altra prova pionera, dirigida
en aquest cas a infants de 6
a 1 5 anys, als quals es
proposen 90 minuts de
resistència pel circuit de les
24 Hores; exhibició de pilots
infantils; i la Milla Solidària,
una milla solidària canina al
mateix traçat de la cursa, les
inscripcions de la qual es
lliuraran a entitats sense ànim
de lucre que treballin a favor
del benestar dels animals.
Un any més, també s'organitzaran activitats paral·leles a
la zona del Pinar de la Riera:
castell de focs; música ("La
Banda del Coche Rojo i Dj
Pauito); jocs, espectacles i
esmorzar infantils; servei de
bar; tirolina; inflables; paradetes, etc. En aquesta edició
es tornarà a destinar a una
ONG tot el que es reculli de
la venda de tiquets per a la
macro tirolina que travessa
part del circuit.
La lliçanenca Gemma Aparicii, membre de l'organització,
ha dissenyat el cartell amb la
imatge
representativa
d'aquesta edició; el concurs
de cartells va resultar desert
per unanimitat dins el jurat de
l'organització.
Per a més informació:
www.24hores.cat.
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Les escoles Països Catalans i Sant
Baldiri s'uneixen en un sol centre

A partir d'aquest curs escolar, s'estrena l'escola Lliçà d'Amunt.

A partir d'aquest curs escolar 201 5-201 6, que comença
el proper 1 4 de setembre,
les escoles Països Catalans
i Sant Baldiri funcionaran
com una sola escola, que
també estrenarà nom; de
moment, el nom provisional
és escola Lliçà d'Amunt.
La nova escola, amb els
mateixos edificis, personal i
un únic equip directiu,
comptarà amb 22 grups -hi
haurà alguns cursos triplicats- i més de 500 alumnes.
El passat mes de juny,
abans de finalitzar el curs
escolar 201 4-201 5, tant
l'escola Països Catalans
com l'escola Sant Baldiri,
van celebrar festes de comiat.

A l'escola Sant Baldiri, els
alumnes de cicle superior
van representar l'obra que
havien treballat en el taller
de teatre i que era un musical sobre la història de la
pròpia escola a partir de la
trajectòria d'un infant. A
més, els alumnes de cinquè
van acomiadar els de sisè;
també ho van fer els de primer, que eren els fillols de
l'activitat de tutoria. Tots els
nens van rebre el seu diploma i un imant amb una fotografia del seu grup. Un altre
dia es van fer jocs i tots els
nens van rebre una samarreta blanca amb el nom de
l'escola.
A l'escola Països Catalans
es va fer la cantata "50 mili-

ons de segons" al pavelló,
on participaven els alumnes
de P3 a sisè amb la presència de les famílies i també
va servir per fer el comiat
dels alumnes de sisè.
També es va fer l'activitat
"35 anys fent escola" amb
diversos jocs. I, va haver-hi
una trobada de famílies,
mestres i alumnes d'aquest
curs però també molts dels
que havien passat per
l'escola; junts van cantar
"Que tinguem sort" de Lluís
Llach i, després, es va fer
un sopar amb espectacle de
les Dames de Foc de Granollers i un castell de focs
d'artifici, i per acabar, tots
junts van cantar "L'hora dels
adéus".

Les escoles bressol municipals
augmenten d'alumnes

L'Ajuntament obre dues aules més i reduiex la ràtio d'alumnes per aula.

Aquest curs escolar 201 5-1 6,
l'Ajuntament obrirà dues
aules més a les escoles
bressol municipals, per tal
d'acollir el 1 00% de la
demanda d'alumnes i reduir
les ràtios, cosa que revertirà
en una millora de la qualitat
educativa.
Durant el període de preinscripcions, l'Ajuntament va

publicar l'oferta de 68 places
totals entre les dues escoles
bressol
municipals.
Finalment, el nombre de
sol·licituds totals ha estat de
85: 55 a l'Escola Bressol
Nova Espurna i 30 a l'Escola
Bressol
Municipal
Palaudàries, de les 41 i 27
places que s'ofertaven respectivament.

Tenit en compte aquesta
demanda, l'Ajuntament ha
obert dues classes més: s'ha
tornat a obrir l'aula de
lactants a l'Escola Bressol
Municipal Palaudàries i es
passa de 4 a 5 aules a
l'Escola Bressol Municipal
nova Espurna. D'aquesta
manera, la ràtio d'alumnes
per classe també baixa.

20 mil euros per ajudes de material escolar

L'Ajuntament ha concedit 1 25 beques de material escolar a alumnes de
primària i secundària per al proper curs escolar.
Un cop valorades totes les
sol·licituds amb els criteris
econòmics i socials establerts, l’Ajuntament ha aprovat donar un total de 1 25
beques de material escolar a
alumnes de primària i
secundària per al proper
curs escolar 201 5-1 6, cosa
que suposa un import total
de 1 9.634,87€. Les beques
denegades han estat 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 avaluarà aquells casos que
queden fora de les bases,
però tenen necessitat de beca.
Segons el regidor de Benes-

tar i Família, Fran Sánchez,
el 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, s’aposta per
facilitar el drets dels infants a
una escolarització obligatòria
de qualitat i digne".
Els llibres escolars suposen
per a les famílies la major
despesa i, des de l’Ajuntament, s’aposta per la seva
socialització, per tal que hi
hagi més estalvi de diners.
L'Ajuntament també ha
concedit 7 beques d’Escola
Bressol Municipal, cobrint
part del cost de la quota

d’escolarització i de la quota
de menjador.

Més beques per a activitats
d'estiu

Aquest any, l'Ajuntament ha
incrementat les beques
d'activitats d'estiu, adreçades
a nens i joves de famílies
amb dificultats econòmiques.
23 nens i nenes han estat
becats per activitats al Casal
d'Estiu, 24 per activitats
esportives d'estiu i 6 joves
pel Casal Jove.
En total, 53 beques, 22 més
que l'any passat.
Aquesta iniciativa fa possible
que nens i joves de famílies
amb
menys
ingressos
econòmics puguin gaudir
d'activitats d'estiu de forma
totalment gratuïta, cosa que
contribueix
al
seu
desenvolupament educatiu i
relacional.

L'estudiant Víctor Ferrerio,
distingit per l'Ajuntament
L'estudiant lliçanenc Víctor
Ferreiro, alumne de l'INS La
Vall del Tenes, va rebre, el
passat 23 de juliol, una placa
de reconeixement per la nota
obtinguda a les Proves d'Accés
a la Universitat (PAU), de mans
del regidor d'Educació, Fran
Sánchez. Amb un 9,50, ha estat la millor nota del Vallès Oriental i a dues dècimes de la
més alta de Catalunya.
Ferreiro també va ser distingit
per la Generalitat.

Ferreiro amb el regidord'Educació

Cursos de català per a adults

L'Ajuntament i el Consorci
per a la Normalització
Lingüística organitzen cursos
de català per a adults a Lliçà
d’Amunt.
Durant la segona quinzena
de setembre, començaran
les inscripcions als cursos.

Informació i inscripcions:

del 1 4 al 30 de setembre
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
c. de Castelló de la Plana, 11

Si no vols perdre l’oportunitat
d’aprendre i millorar el teu
català, apunta-t’hi!
A partir de l’octubre, comença
un nou curs de català!
Curs de nivell I3
Durada: 45 hores
Horari: dilluns i dimecres de
1 9.30 a 21 h
Lloc: Sala polivalent de la
Policia Local (c. Rafael
Casanova, 8)

L'Ajuntament, amb els
desnonats
L'Ajuntament ha iniciat una
ronda de trobades amb diferents entitats bancàries per
parlar i millorar el tema de
l'habitatge al municipi. De
moment, s'ha reunit amb La
Caixa, Catalunya Caixa,
BBVA i Banc Popular, i les
trobades han estat positives.
L'administració local els ha
fet saber que creu que cal
abordar el tema de l'habitatge d'una manera compartida

entre tots els agents implicats; que les entitats bancàries no poden tenir cases
tancades mentre hi ha gent
sense habitatge; i que la
gent que perd la casa ha de
tenir alternatives com els
lloguers socials.
L'Ajuntament vol abordar el
tema de l'habitatge d'arrel i
vol col·laborar en la gestió
de deutes de lloguer i hipotecaris.

L'administració local, amb
els treballadors de Valeo

El regidor de Benestar i Família a la concentració
El regidor Fran Sánchez, en
representació de l'Ajuntament, va assistir, el passat
30 de juliol, a la concentració
en contra de la decisió de

Valeo Climatización de traslladar la producció de Martorelles a la planta que tenen a
Saragossa. Lliçà d'Amunt hi
té sis lliçanencs treballant.

Setembre de 201 5
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Ple extraordinari del 2 de juliol
1 .- Aprovació de l'acta anterior.

El Ple va aprovar l'acta del Ple
de Constitució de l'Ajuntament
del 1 4 de juny.
UNANIMITAT

2.- Donar compte del decret
de designació dels membres
de la Junta de Govern Local i
de delegació d'atribucions
de l'Alcaldia.
Es va donar compte de la
designació dels membres de la
Junta de Govern Local: els regidors Jordi Juárez, Mariona
Pedrerol, Lourdes Estéfano, Albert Iglesias i Fran Sánchez,
sota la presidència de l'Alcalde, Ignasi Simón. També es va
donar compte de la delegació
d'atribucions de l'Alcaldia a la
Junta de Govern Local.

3.- Donar compte del decret
de delegacions específiques
de l'Alcaldia.
Es va donar compte de les
següents delegacions específiques de l'Alcaldia als
següents regidors: les regidories de Benestar i Família, Educació, Promoció econòmica,
Turisme i Comerç i Consum al
regidor Fran Sánchez; i les regidories de Cultura, Joventut,
Cooperació i Comunicació i
Relacions Institucionals al regidor Albert Iglesias.

4.- Donar compte del decret
de nomenament dels Tinents
d'Alcalde.
Es va donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde i
de les seves funcions delegades: 1 r Tinent d'Alcalde: Jordi
Juárez, amb les regidories
d'Hisenda, Recursos Humans,
Atenció al Ciutadà, Noves tecnologies, Companyies de serveis i Obres i Serveis; 2a
Tinent d'Alcalde: Mariona Pedrerol, amb les regidories de
Salut pública, Participació ciutadana i Barris, i Gent gran; 3a
Tinent d'Alcalde: Lourdes Estéfano, amb les regidories
d'Urbanisme, Habitatge i Infraestructures i Equipaments.

5.- Donar compte de la constitució dels grups polítics
municipals i de la designació
dels seus portaveus.
Es va donar compte de la
constitució dels grups polítics
municipals i de la designació
dels seus portaveus: PSC, Ignasi Simón; ERC, Joaquim
Ferriol; ICV-EUiA, Francisco
León; PP, Àngela Roca; CiU,
Manel Busquets.

6.- Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
municipal.

El Ple va aprovar la periodicitat
de les sessions del Ple municipal: una vegada cada dos mesos, concretament l'últim dijous
dels mesos de gener, març,
maig, setembre i novembre, i
el penúltim dijous del mes de

juliol, a la sala de Plens habilitada, a les set de la tarda; en
el supòsit que algun d'aquests
dijous fos festiu, la sessió es
traslladaria al següent dijous.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que es proposava seguir la
mateixa línia que s'havia seguit
fins ara.
UNANIMITAT

7.- Aprovació de la delegació
d'atribucions del Ple a la
Junta de Govern Local.

El Ple va aprovar la delegació
d'atribucions del Ple a la Junta
de Govern Local: l'establiment
i modificació de preus públics i
l'aprovació dels Plans Específics Municipals.
L'Alcalde va explicar-ne el motiu: agilitar-ne la tramitació, i va
comentar que, abans de la
sessió de la Junta de Govern
Local, que és a porta tancada,
es fa una Audiència Pública,
on pot assistir tothom.
ERC va remarcar que seria
desitjable que es notifiqués
amb anterioritat als regidors i a
la gent, i que se'n fés prou publicitat d'aquesta Audiència
Pública. L'Alcalde va dir que
se'n faria la mateixa difusió
que els Plens.
CiU va votar en oontra i ho va
justificar dient que el PSC estava governant en minoria, era
un govern feble i que les decisions s'haurien de prendre entre tots.
PSC_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ
PP_ A FAVOR
CiU_ EN CONTRA

8.- Constitució de les Comissions Informatives.
El Ple va acordar crear tres comissions informatives permanents, integrades per un
representant de cada grup
polític municipal i amb l'Alcalde
com a President. Celebraran
sessió ordinària una vegada
cada dos mesos, el penúltim
dijous de mes, a excepció del
mes de juliol que serà l'antepenúltim dijous. Es traslladaran
al dia anterior hàbil, si el prefixat fos festiu. Durant el mes
d'agost no s'efectuaran convocatòries de sessions.
1 .- Comissisó Informativa
d'Hisenda, amb competència
en les matèries a les quals es
refereixen les àrees d'establiment d'impostos i tributs, pressupostos i, en general,
ingressos i despeses municipals.
2.Comissió
Informativa
d'Urbanisme, amb competència en les matèries a les quals
es refereixen les àrees de planejament urbanístic i relatives
a la concessió de llicències
d'obres.
3.- Comissió Informativa de Temes Sectorials, amb competència en les matèries a les
quals es refereixen les àrees
de barris, participació ciutada-

na, esports, govern, cultura, joventut, ensenyament, benestar
social, medi ambient, sanitat i
foment econòmic.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que en les Comissions
Informatives es tractaven temes de Ple i altres importants,
que estaven estructurades per
grans àrees i que es proposava mantenir-les així perquè
funcionaven bé.
PSC_ A FAVOR
ERC_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ
PP_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR

9.- Constitució de la Comissió Especial de Comptes.

El Ple va acordar que la Comissió Especial de Comptes
estigui integrada per un regidor
de cada grup polític, que actuarà amb la utilització del sistema de vot ponderat.
UNANIMITAT

1 0.- Nomenament de representants de l'Ajuntament en
altres organismes.

El Ple va acordar:
1 .- Nomenar representants de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
a la Mancomunitat de la Vall
del Tenes als Srs. lgnasi Simón
Ortoll, Joaquim Ferriol Tarafa i
Francisco
Manuel
León
Cuenca.
2.- Nomenar representants de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell Escolar Municipal
als Srs. lgnasi Simon Ortoll i
Fran Sánchez Castilla.
3.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell Escolar de l'Escola
Lliçà d'Amunt al Sr. Fran
Sánchez Castilla.
4.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell Escolar de l'Escola
Martí i Pol al Sr. Fran Sánchez
Castilla.
5.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell Escolar de l'lnstitut
de Lliçà al Sr. Fran Sánchez
Castilla.
6.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell Escolar de l'lnstitut
Hipàtia d'Alexandria al Sr. Fran
Sánchez Castilla.
7.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell Escolar de l'Escola
Rosa Oriol al Sr. Fran Sánchez
Castilla.
8.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell de participació de
l'Escola Bressol Municipal
Nova Espuma al Sr. Fran
Sánchez Castilla.
9.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consell de participació de
l'Escola Bressol Municipal de
Palaudàries al Sr. Fran
Sánchez Castilla.
1 0.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
a l'Agrupació de Defensa

Forestal L'Alzina al Sr. Albert
Iglesias Boza.
11 .- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consorci per a la Defensa de
la Conca del Riu Besòs al Sr.
Manel Busquets Mateu.
1 2.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament al Sr.
Albert Iglesias Boza.
1 3.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a
l'Ens d'Abastament d'Aigua
Ter-Llobregat al Sr. Antonio
Polo Lama.
1 4.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a
l'Associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat a
la Sra. Míriam Remola Elvira.
1 5.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consorci per a ta Gestió de
Residus del Vallès Oriental al
Sr. Iban Martínez Asensio.
1 6.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a
l'Associació de Municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà al
Sr. lgnasi Simon Ortoll i suplent
al Sr. Miquel Ballester i Draper.
1 7.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a
l'Eix C-1 7 al Sr. lgnasi Simón
Ortoll.
1 8.- Nomenar representant de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
al Consorci Localret al Sr.
Francisco Javier Millán Vidal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que la representació
s'havia fet entre els diferents
grups polítics municipals tenint
en compte el seu resultat en
les eleccions municipals,
menys en temes escolars.
ERC va dir que esperava que
aquest acord inaugurés una
manera de treballar diferent de
l'Ajuntament, el mateix comentari que va fer ICV-EUiA.
UNANIMITAT
1 1 .- Determinació de les retri-

bucions i de les indemnitzacions dels membres de la
Corporació.

El Ple va acordar destinar a la
retribució dels càrrecs electes
locals durant l'any 201 5 la
quantitat màxima de 21 6.000
euros. També, establir per al
càrrec d'Alcalde una retribució
anual bruta de 50.000 euros,
distribuïts en 1 4 pagues, amb
dret a ser donat d'alta al Règim
General de la Seguretat Social
i amb assumpció també del pagament de les quotes empresarials corresponents. A
més, va acordar establir que
els següents regidors amb delegació de funcions tindran una
dedicació parcial i, per tant, seran donats d'alta a la Seguretat
Social amb les dedicacions i
retribucions següents:
- Jordi Juárez Heredia amb una
dedicació de 22,5 hores setmanals i una retribució de
24.000 euros bruts a l'any.
- Albert Iglesias Boza amb una

dedicació de 22,5 hores setmanals i una retribució de
24.000 euros bruts a l'any.
- Fran Sánchez Castilla amb
una dedicació de 22,5 hores
setmanals i una retribució de
24.000 euros bruts a l'any.
- Mariona Pedrerol Villarroya
amb una dedicació de 1 5 hores setmanals i una retribució
de 1 6.000 euros bruts a l'any.
- Lourdes Estéfano Orozco
amb una dedicació de 1 5 hores setmanals i una retribució
de 1 6.000 euros bruts a l'any.
El Ple també va acordar que la
resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l'assistència
a les reunions dels òrgans
col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 1 00
euros per sessió. També que
qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment hagi d'efectuar alguna
gestió fora del terme municipal
tindrà dret a rebre una indemnització per cobrir les despeses que efectivament es
justifiquin. El Ple també va proposar establir per als grups
polítics
municipals
les
següents assignacions: per cada grup, 350 euros cada mes;
per cada regidor, 1 00 euros
cada mes.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que la llei fixa els sous i,
en referència a les assignacions per als grups polítics municipals, va dir que en les
Comissions
Informatives
s'havia proposat augmentar-ho
però que finalment s'havia
quedat en aquesta proposta.
ERC va dir que hi votaria en
contra al·legant manca de confiança en l'equip de govern,
una confiança que s'han de
guanyar; el mateix argument
que va utilitzar ICV-EUiA
també per votar-hi en contra.
CiU, en primer lloc, també s'hi
va posicionar en contra, però
va dir que si s'augmentava en
400 euros per grup i 1 20 per
regidor hi votaria a favor, una
proposta d'augment que ja havia plantejat el PSC en les Comissions Informatives.
Així, doncs, amb la modificació
proposada per CiU, les votacions van ser les següents:
PSC_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ EN CONTRA
PP_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR

El passat 23 de juliol va tenir lloc un
altre Ple, en aquest
cas ordinari. En
publicarem la crònica en el proper
butlletí.
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Activitats del SEOVT per a persones
desocupades

L'ús de la línia de bus exprés
e7 BCN-VdT segueix creixent

Per reforçar les accions
d’assessorament i orientació
laboral, el Servei d’Empresa
i Ocupació de la Vall del
Tenes (SEOVT) ofereix un
conjunt
d'activitats
adreçades a persones
demandants
d’ocupació
inscrites al SEOVT. L’oferta
d’activitats que ha programat pel mes de setembre és
la següent:
- Itinerari La Vall del Tenes
no s'atura: 2-3-7-8 de
setembre de 9:30 a 1 3 h
- Itinerari 45.0 Renova't (per
a majors de 45 anys): del 1 4
al 1 7 setembre de 9:30 a 1 3
h
- Càpsules Formatives: 21 22-23-24 de setembre de
9:30 1 3:00 h
- Taller de desenvolupament
personal: 25 de setembre de
9:30 a 1 2:30 h
- Taller de Marketing
personal (Portfoli digital): del
28 de setembre a l'1
d'octubre de 9:30 a 1 3 h
- Curs Ofimàtica (Excel): del
28 de setembre a l'1
d'octubre de 9:30 a 1 2:30 h
Els objectius d'aquestes
activitats són: proporcionar
eines i recursos per
augmentar les possibilitats
d’inserció en el món laboral i
capacitar als demandants
d’ocupació per a la presa de
decisions cap a la formació i
ocupació.
La durada mínima és de 3
hores i la màxima de 1 4
hores distribuïdes en una o
diverses sessions segons el
contingut de l’activitat.
Per a més informació: tel.
93841 581 2 o mail seovt@mancomunitatvalltenes.cat

La línia de bus exprés e7
Barcelona-La Vall del Tenes
ha tancat el 1 r semestre de
l'any amb un creixement
interanual de més del 1 3%,
cosa
que
confirma
l’acceptació d'aquest servei
entre la població del
corredor del Tenes.
Aquestes
dades
fan
preveure que aquest 201 5

Agenda
Activitats per a la gent gran

Ajuntament:
Exposició fotogràfica

A partir de l'1 de setembre

"Indrets de Catalunya" de Valentí
Grau.
Lloc: Casal de la Gent Gran

Taller de memòria

A partir del 15 de setembre
Lloc: Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Sortida a Sant Joan de les
Fonts
Diumenge 27 de setembre

Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: CC Palaudàries
Més informació i tiquets: despatx
de l'associació

Associació del Casal Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
d'Avis:
Sortida al Rail Home Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h
d'Igualada
Ball de saló: Dissabtes 1 7.30 h
Dissabte 26 de setembre
Inclou esmorzar amb pa de pagès i Ball en línia:
botifarra a la brasa, visita guiada al nivell 1 : Dimecres 1 7 h
Rail Home, el nou museu del tren nivell 2: Dimecres 1 8 h
obert a Igualada, i dinar amb fideuà
nivell 3: Dimarts 1 8 h
i bacallà.
Hora de sortida: 8 h
Ball: Segon diumenge de mes
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 45 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

(13 de setembre)

17 h

Assemblea ordinària

Diumenge 4 d'octubre
Activitats fixes:
Després de l'assemblea, hi haurà un
Lloc: Casal de la Gent Gran
dinar comunitari que constarà de dos
Ball de saló: Divendres 4, 1 8 plats, postres, pa, aigua i vi. I, després del dinar, ball amb música grai 25 de setembre 1 6.30 h
Bingo: Dissabtes 5, 1 9 i 26 vada.
Hora: 1 0 h, primera convocatòria;
de setembre 1 6.30 h
1 0.30 h segona convocatòria

Cafè-ball (música grava- Lloc: Centre Cívic Palaudàries
da): Darrer diumenge de Ordre del dia: lectura i aprovació de
mes (27 de setembre)
20 h

Figueras instal·la un sistema de seients
al Museu Agbar de les Aigües
El Museu Agbar de les
Aigües compta amb tres
dipòsits d'equilibri, entre els
quals destaca, per la seva
major grandària, el Dipòsit
Circular. Actualment, és un
espai polivalent. L'empresa
lliçanenca Figueras hi ha situat un sistema de seients
mòbils, que poden ser
emmagatzemats sota terra
per poder fer servir la sala
diàfana en les ocasions necessàries. Els reptes per a
Figueras van ser diversos, ja
que es tracta d'una sala circular, el sòl havia de complir

se superaran amb escreix
els
1 50.000
usuaris
transportats.
La fidelització dels usuaris a
la línia e7 fa que cada cop
siguin més reiterades les
demandes
d’increment
d’expedicions en algunes
franges del dia i de servei
durant el mes d’agost o dies
concrets.

de 1 7 a

l'acta anterior; aprovació del plenari
de la nova executiva; finances; curs
de comptabilitat bàsic (1 r nivell); estat
actual de l'afiliació; informació general (resum dels tres anys); propostes i
preguntes.

Més informació i tiquets pel dinar:

despatx de l'associació. Places limitades.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Trullols: 6 de setembre
Portabella: 11 i 1 3 de setembre
Valeta: 20 de setembre
Esplugas: 27 de setembre
Farmàcia Mas: tots els diumenges i festius de 9 a
1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
la normativa per a sales
d'exposicions i calia millorar

l'acústica d'un espai nu i
fred .

Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Urgències fora d’horaris de guàrdia: cal trucar a la
Policia Local (93 860 70 80 )
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Grups Municipals
Tornem a estar en període electoral, sense que la legislatura del Parlament hagi estat esgotada. Una vegada més el President ha decidit convocar eleccions
per escollir els nostres representants al Parlament de Catalunya, segons diu, de forma plebiscitària per poder declarar la independència de Catalunya.
Els partits immobilistes es mereixen que guanyi la independència. Els catalans no. En la darrera enquesta oficial, un 56% front un 38% dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya diu que la solució no és una desconnexió sinó una reforma o interpretació flexible de la Carta Magna. Sembla ser que la proposta
del PSC que sempre hem defensat i alguns han volgut ridiculitzar no sembla tan descabellada com ens han volgut fer creure.
Catalunya no està satisfeta amb l’Espanya d’avui i amb el seu Govern, que no ha mogut ni un sol dit en quatre anys per donar solució als problemes dels
catalans i les catalanes. No podem rebre un 9% d’inversió pública de l’Estat quan aportem el 1 8% del PIB. Amenaçar amb aplicar l’article 1 55 de la
Constitució és donar armament gratuït al moviment sobiranista. És com voler matar mosques a cop de canó. Si les coses es fessin ben fetes, amb diàleg,
consens i negociació, ens evitaríem les amenaces i els titulars que deixen algunes declaracions. Potser ja es massa tard, o no, qui ho sap...

Aquest estiu el govern del PSC, el que menys suport de vots ha tingut mai al nostre poble, ha tornat a la feina. Amb sis regidors de disset i només el 30% del vot, ha
tornat als usos a què ens tenia acostumats. Del darrer mandat encara s'arrossega l'ocultació de la informació fins als límits de la legalitat. Les actes de les juntes de
govern s'han aturat l'onze de maig, quatre mesos sense informació. El Compte General estava fet des de final d'abril, però l'han posat a exposició al públic en ple
mes d'agost. Ja en aquest mandat, per estalviar-se el debat en el Ple, varen voler fer passar la renovació del conveni de cessió de l'edifici de l'Institut Hipàtia, que era
improrrogable, com a una cessió d'un tros de pati. El mateix Informa't encara no ha adoptat els mitjans de participació de totes les forces polítiques a què s'havien
compromès ara fa 1 6 mesos.
Entenem que les inèrcies de govern de vuit anys és difícil que canviïn en poc temps, encara que hagin perdut la majoria. Per això el grup d'ERC vam forçar un acord
amb totes les forces polítiques per a fer-les participar a totes com a representants del Ple en els consorcis supramunicipals, l'empresa municipal i la Mancomunitat.
En els propers mesos haurem de fer molta feina, haurem de valorar quina és la situació de l'ajuntament davant dels contenciosos contra el POUM que han posat dos
particulars, haurem d'esbrinar quina és la situació real de la Mancomunitat o quines accions s'hauran d'emprendre en l'Empresa municipal.
Tot això ho hem de fer amb tots els grups representats a l'ajuntament, assumint la responsabilitat de liderar moltes de les accions, sempre que el govern del PSC
continuï, com fins ara, en la inacció o l'opacitat en tots aquests temes. Comptem en poder col·laborar amb tots els grups, principalment el de govern, per a fer que el
nostre poble millori. Col·laborarem des de la nostra visió crítica, mantenint la nostra independència política, per tenir les mans lliures per poder posar-nos en tot
moment al servei de la ciutadania.

Nos gustaría empezar pidiendo disculpas por no haber podido entregar nuestro escrito a tiempo en el último Informa’t, y no haber podido agradecer la confianza
que depositaron en nosotros nuestros/as vecinos/as en las últimas municipales, aunque lo podéis leer en nuestro Facebook. Gracias ¡No os defraudaremos!
Pero hay que mirar hacia delante y lo próximo que tenemos a la vuelta de la esquina son unas elecciones autonómicas, que hay quien se ha empeñado en
darles un carácter plebiscitario. En EUiA somos internacionalistas y creemos que el problema más importante para el pueblo no es donde se trace su frontera o
cual es su bandera. La inmensa mayoría del pueblo somos clase trabajadora, y ésta no tiene más frontera ni más bandera que el techo donde se cobija y la
comida que lleva todos los días a su mesa, y eso, con esta crisis no está asegurado en todos los hogares, y de eso y de nada más es de lo que nos vamos a
preocupar en EUiA. En las luchas de poder por tierras y patrias lo único que ha recogido la clase trabajadora (dícese de todo aquel que depende de su sueldo o
pensión para subsistir) es muerte, hambre y miserias para que, lo que se ganara se lo repartieran unos cuantos burgueses y aristócratas, los cuales ni se
manchaban las manos. Sabemos que esto suena a muy lejano y que como dicen algunos, ahora son otros tiempos, pero si cambiamos burguesía y aristocracia,
por la troika y los mercados, nos damos cuenta que el fin sigue siendo el mismo, aplastar al pobre para enriquecer al que más tiene, esté la frontera ahí o 200 km
más allá.
Es por eso que nuestra idea va enfocada en defender una Catalunya social en la que todos/as cabemos y en la que no haya cada vez más desigualdad, en la
que todo el mundo pueda comer y en la que a nadie le arrebaten su vivienda y esa será la única bandera que nosotros defenderemos. Con esa idea iremos junto
a ICV, Podemos y más entidades vecinales y sociales bajo la coalición “Catalunya sí que es pot” y el 27-S esperamos tu compromiso y participación.
En el Pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento, celebrado el pasado 1 3 de junio, los candidatos de todos los partidos pronunciaron su discurso defendiendo su
proyecto. Sin embargo, hubo un candidato, el de ICV-EUiA, que se limitó prácticamente a hablar de los desahucios, en un discursos demagogo y populista.
Queremos recordar a los señores de ICV-EUiA, por si lo han olvidado, que el 24 de Julio del 201 4 el Partido Popular de Lliçà d’Amunt presentó una moción por el
derecho a la vivienda que fue aprobada por todos los grupos políticos. Poco después, el 1 7 de Septiembre, las Concejalías de la Vivienda y la de Bienestar Social
–ambas en manos del grupo popular- convocaron a todos los grupos políticos y asociaciones del pueblo, incluida la PAH de LIiçà d’Amunt, a la primera sesión de
trabajo de la mesa para el derecho a la Vivienda. Y casualmente el único grupo político que no estuvo presente en esa reunión fué, precisamente, ICV-EUiA.
Señores de ICV-EUiA, está muy bien que hagan discursos y mítines sensacionalistas, pero estaría mucho mejor que dejaran de ser tan demagogos y que supieran
cuando hay que sentarse y ponerse a trabajar para solucionar los problemas que nos conciernen a todos, especialmente a las persones que peor lo están pasando.
Les recuerdo también, por si ya lo han olvidado, que en los dos últimos mandatos ha gobernado el Partido Popular con otra fuerza política, y casualmente llevando, los
últimos cuatro años, las carteras de Bienestar y Familia así como la de Vivienda. Y gracias al PP, precisamente, fue cuando el Ayuntamiento de LIiçá d’Amunt decidió
quedarse con 11 de las 64 viviendas de protección oficial para destinarlas a alquiler social.
Señores de ICV-EUiA, sobre el tema expuesto en esta columna, el de la vivienda, nos gustaría que nos explicaran qué hicieron exactamente ustedes cuando
gobernaron entre los años 2003-2007.
Aprovechamos esta columna para hacer un llamamiento al actual Gobierno Municipal para que convoque la sesión correspondiente de la mesa trabajo para el derecho
a la Vivienda. Este es un tema prioritario en Lliçà d’Amunt.
El 27-S
El moment que estem vivint formarà part de la història com un esdeveniment transcendental per la vida dels Catalans, i és per això que no hem de deixar que aquest
esdeveniment ens sigui indiferent.
La conjunció del moment actual dóna una sèrie de fets que propicien aquesta situació com un fet irrepetible des de fa moltes generacions, i que també podria trigar molt a
reproduir-se en cas que s’hagués de repetir.
La manera de fer política des del Govern Central de Madrid, on sols es limiten a dir que s’ha de complir la llei, dóna un escenari acotat de les minses intencions respecte al
diàleg necessari indispensable per la resolució de qualsevol conflicte o tractament d’un problema en general. Sembla que no hi hagi ningú a l’altre costat que pugui entendre
els problemes o les condicions en què ens trobem a Catalunya. Sols es limiten a fer el paper de “xèrif” amb la llei i a difondre la por de les possibles situacions devastadores en
què es podria trobar Catalunya com estat independent. Un trist paper, una absència d'arguments del Govern Central, envers la regió més important i productiva d’Espanya.
Però no sols econòmicament s’han menyspreat els problemes dels Catalans, també amb lleis injustes per la sanitat, cultura, llengua...
Catalunya pot gaudir d’un Govern similar al de països com Dinamarca, sense deixar les relacions de col·laboració amb les diferents regions d'Espanya i països d’Europa.
L’esforç de superació del dia a dia, de fer les coses des de la nostra gestió ha de prevaldre, i ha de ser causa més que suficient perquè a partir d’ara siguem amb tota la
humilitat, un nou Estat reconegut.
És per això que des de la nostra formació, pel 27 de setembre, fem campanya per transmetre i difondre aquests fets excepcionals, i fem un crit al vot pels partits pro
sobiranistes, per arribar a més d’un 50% dels vots i fer front a la causa comuna més important per un moment sense precedents per la història de Catalunya, us convidem a
viure-ho amb nosaltres.
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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.
El butlletí també té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

24a Passejada Popular amb BTT per la Vall
del Tenes
24a PASSEJADA POPULAR
AMB BTT PER LA VALL DEL
TENES: diumenge dia 20 de
setembre de 201 5, amb dos
recorreguts, curt i llarg, amb
sortida (a les 9 del matí) i
arribada al Pinar de la Riera.
A principis dels noranta, el
que coneixem ara com a
bicicleta de muntanya, idea
propagada des dels Estats
Units, ja s’havia desmarcat
de la tipologia de bicicleta de
carretera, encara que les
games baixes mantenien un
quadre semblant a la
bicicleta de carretera, però
delataven ja grans canvis
per poder progressar per
corriols i pendents forts de
pistes forestals i terrenys
d’orografia més accidentada.
A l’any 1 991 , lliçanencs i socis/es de la Unió Excursionista de Catalunya de la Vall
del Tenes, Cisco Peiró,
Manel Martín, Pere Grau,
Biel Grau, Mingu i Marcel·lí
Canadell, Anna Batlles, Ton
Auferil, Joan Soley, etc.,
amants de la muntanya i
practicants de la bicicleta de
muntanya,
decidiren
organitzar el que seria la 1 a.
Passejada Popular amb BTT
per la Vall del Tenes.
L’entitat
excursionista
l’organitzà durant 1 0 anys i
col.laborà pel manteniment
de la Passejada. El relleu
l’ha continuat el Club BTT
Lliçà d’Amunt Concos i,
enguany, és la 24a edició.
De tots aquests anys, només
s’ha anul.lat un cop i la data

d’organitzar-la, de fer-la dins
dels actes de festa major, es
va desplaçar a la setmana
següent.
En el calendari català de
padelades n’hi ha poques
amb tanta tradició i amb una
filosofia tan clara, de
promocionar la pràctica de la
bicicleta de muntanya o BTT
i
donar a
conèixer
recorreguts circulars variats
propers a les nostres
contrades.
Des d’aquestes ratlles,
volem agrair a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt el suport rebut,
a les Policies Locals del
pobles de la Vall del Tenes i
rodalies, al cos de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt, que
cada any no deixen de
sorprendre’ns amb la seva
infraestructura i capacitat
logística, a totes les cases
comercials
que
han
col·laborat en les edicions
anteriors i l’actual, ja sigui
del món de la bicicleta, on
cal destacar a Cicles Albert
de Lliçà d’Amunt, que ha
donat suport des dels inicis,
Ravet Bike de Parets i
Granollers, Bicicletes Segú

de Les Franqueses i T-Bikes
de Lliçà d’Amunt, que des de
la seva creació, ha recolzat i
potenciat idees de millora de
la Passejada; com també
col.laboradors
com
Cansaladeria-Carnisseria
Canadell
i Autoserveis
d’alimentació Bassa (Condis)
de
Lliçà
d’Amunt,
Suministres Industrials SAT
Trullàs de Granollers i
Gràfiques Duran de Sta.
Eulàlia de Ronçana.
Sense aquest suport i
col·laboració, la fidelitat dels
participants de cada any i el
nombrós grup de voluntaris,
amics/gues i socis/es del
Club, la Passejada no tindria
el caliu que cada any desprèn.
Per més informació us
podeu adreçar al web del
club, www.bttconcos.com, on
ho trobareu tot referent a la
Passejada:
reglament,
recorreguts, inscripcions, etc.
i, sobretot, les
últimes
notícies de la Passejada.
Us hi esperem.
Salut i pedals!
Club BTT Lliçà d'Amunt
Concos

Open provincial i Kids
Cup de BTT

El passat dia 28 de juny va tenir
lloc, una vegada més, l'Open
Provincial de Barcelona i Kids
Cup a la nostre localitat de Lliçà
d'Amunt, organitzat per l'Amunt
Club
Ciclista.
Aquest any el nombre de
participants ha estat el més alt
de totes les edicions arribant als
1 78 participants en categories
adults i 67 nens, fent un total de
245
corredors.
L'organització de la prova va ser
tot un éxit, gràcies a tots els
col.laboradors que sempre hi ha
dintre del club i al suport del
nostre
Ajuntament.
A nivell esportiu es van
aconseguir uns grans resultats
essent els següents, segons
categories:
Cadet masculí: 1 r Carlos Artigas
Júnior femení: 1 a Sara Gay
Júnior masculí: 5è Toni Alcántara
Màster 40: 6è Francesc Padró
Elit masculí: 9è Ivan Segarra i
11 è Eloi Preckler
Màster 30: 9è Carles Cabrera i
28è Carlos Carrasco
Hem de destacar també la

cursa d'Alejandro Hernández
que quan anava lluitant per un
lloc al podi de la categoria
Júnior va haver de retirar-se.
Pel què fa a equips, vam ser el
4t millor equip de tota
Catalunya.
Dins del campionat Kids Cup
també vam tenir lògicament
representants que sorgeixen de
l'escola de BTT que hi ha a la
nostre població, arribant als 1 2
corredors dels 67 participants
en
total.
Els resultats també van ser
força importants essent els
següents, segons categories:
Infantil masculí: 6è Pablo López i 9è Pablo O'Reilly
Infantil femení: 1a SandraArtigas
Aleví masculí: 2n Sergi Galbany; 3r Unai Bargo; 9è Enzo
Vázquez; 1 2è Mark López
Principiant masculí: 1 r Carlos
Gámez; 6è Alex Belmonte; 8è
Izan Vergar; 11 è Joel Cruz
Principiant femení: 1 a Zaira
Boter
Amunt Club Ciclista

Publicitat
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2a Trobada motera a Lliçà d'Amunt Memorial
Albert Sauqué
Davant l’èxit de la trobada
motera de l’any passat, ens
hem animat a fer-la per
segona vegada. Al Pinar de la
Riera ens vam reunir força
gent en un ambient molt
agradable i distès.
Ja des que vam començar
amb les baixades de
carretons ens agradava fer
coses on la gent de Lliçà
pogués participar, però també
hem trobat sempre molt
interessant que amb aquest
tipus d’activitats donem a
conèixer el nostre poble a la
gent forània que hi vé a
participar.
L’any passat ens vam
proposar un objectiu nou:
Poder recollir alguns diners
per col.laborar amb les
colònies dels nens de 6è de
les nostres escoles. Així
doncs, vam aconseguir que
algunes famílies de cada
escola tinguessin una petita
ajuda per a que els seus fills
poguessin gaudir d’una
activitat tan especial per a ells.
Per aquest motiu, ens hem
animat a seguir fent aquesta

trobada; aquest any, però,
durarà tot el dia, ja que hem
inclòs més activitats. Esperem
que pogueu venir encara que
sigui una estona a gaudir de
les activitats que hi ha previstes:
- Grup de rock en directe:
“The Jartbreikers”
- Grup Funky Jay’s Ladies
- Passi de models de Leather
Spell
- Dj. Toni Remember

- Ruta amb moto per la Vall
del tenes
- Exhibició de trial a càrrec de
Miguel Cepillo
- Concurs de la moto més
elaborada i customitzada
- Samarretes de record
- Stands motars
- Sorteig de regals
- Esmorzar: Barbacoa
- Dinar: Gran Paella
Colla de Carretons

Resultados de Shorin-Ryu Karate
- XII Campeonato de España de Clubs de Karate
Wuko Alfaro (La Rioja) 1 31 4 de junio
En la modalidad de Katas:
1 º Marc López y Laura
Vallet 2º Sara Vallet
3º Judit Rando, Héctor
Moya y Núria Pérez
En la modalidad de Katas
por equipos:
2º Sara Vallet, Judit Rando y
Roger Vara
En la modalidad de Kumite:
1 º Núria Pérez
2º Laura Vara, Álex
Redondo y David Lao
3º Roger Vara, Judit Rando,

Publicitat

Héctor Moya, Ángel López
- Campeonato de Cataluña
de Goshindo Terrassa (Barcelona) 20 de junio
En la modalidad de Katas:
1 º Sara Vallet, Roger Vara y
Núria Pérez
2º Carla Giménez, Paula
Ruiz y Marc López
3º Laura Vallet y Álex
Redondo
En la modalidad de Kumite:
1 º Eva Monreal, Paula Ruiz,
Sara Vallet y Álex Redondo
2º Roger Vara, Julen
Latorre, Adrián Fernández
3ºJoel Valiente y Marina Gil

Programació d'activitats del
local social de Can Salgot

- IFK Cataluña IV Open de
Kyokushinkai Terrassa Torredembarra (Tarragona) 27

Associació de Veïns de Can Salgot

"Festa blanca"

de junio

En la modalidad de Kumite:
1 º Álex Redondo
3º Joel Valiente y Rubén
Camús
- Open Multi-Sport Kyokushinkai 201 5 Cerdanyola del
Vallès (Barcelona)
En la modalidad de Kumite:
1 º Álex Redondo
2º Judit Rando
3ºHéctor Moya, Rúben
Camús y Sergi García
Shorin-Ryu Karate

1 04 persones van participar, el passat 26 de juliol, a la "Festa
blanca", una sessió especial del cafè-ball que es fa cada darrer diumenge de mes al Casal de la Gent Gran. Aquest és el
segon any que se celebra. L'única nota de color la van donar
els organitzadors, vestits de vermell; la resta de balladors, tots
de blanc.
Associació del Casal d'Avis
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L'Aliança, l'espai social i cultural a Lliçà
d'Amunt
Si et pregunten per un
concert de Macaco o una
sortida amb bici i menjar
per la Vall del Tenes, nits de
swing i lindy hop el darrer
divendres de cada mes,
teatre, un espai per fer
activitats les entitats del
poble, la Juguesca de Festa
Major... la resposta és
l’Aliança!
Apropeu-vos-hi
aquests
dies de Festa Major, trieu
un color si encara no el
teniu i doneu-ho tot per ferlo guanyador a la Juguesca
de l’Aliança!
Teniu ganes de fer coses?
Aquí hi ha els mitjans!
Acosteu-vos a l’ateneu,
aquí ho passem molt bé!
Som una entitat social i
cultural amb 90 anys
d’història a l’esquena.
Disposem
d’un
espai
privilegiat al centre de Lliçà
d’Amunt, amb la sala de
concerts-teatre polivalent, el
bar, el pàdel, el pati i les
sales annexes (Ateneu
Gastronòmic, Coral, Tennis
taula, pis amb espais per a
reunions i activitats).
L’Aliança és una entitat
oberta a tothom, sense
ideologia
política
ni
confessió religiosa. L’entitat
no té ànim de lucre i és
gestionada pels socis i les
sòcies. La nostra missió és
de transformació social a
través de la cultura. Què vol
dir això? Volem ser un punt
de trobada, un lloc on
desenvolupar les diferents
inquietuts culturals que com
a societat tenim, des de les
passions més tradicionals a
les més innovadores!
Consulteu la web i el
facebook per seguir les
darreres novetats! Ens
trobareu a www.lalianca.cat
i www.facebook.com/ateneualianca.
Renovació del Bar
Aquesta tardor es durà a
terme el procés de
renovació del bar de
l’ateneu, amb l’obertura de
concurs
a
projectes

Tenim molt bon ambient,
ganes de cantar bé i una
bona directora que ens
engresca a fer-ho millor.
Volem assumir nous reptes i
per tant, ens cal ampliar el
nombre de cantaires.
Ens trobem cada divendres
de ¼ de 1 0 a ¼ de 1 2 de la
nit a l’Aliança.
Comencem el 1 8 de setembre .

Miquel
(630622480)

Cladellas

Coral L'Aliança

Amics del Reiki

d’explotació, i la seva tria
per part dels socis.
Trobareu les bases del
concurs i tota la informació

a la web www.lalianca.cat/concursbar.
Ateneu L'Aliança

Inscripcions Catequesi de Primera Comunió
La Parròquia de Lliçà
d'Amunt proposa a les
famílies del nostre municipi
que hi estiguin interessades
la catequesi de Primera Comunió, per als infants a partir
de 3r curs de primària. "Per

Apunta't a la Coral

créixer junts en valors, en humanitat" és el lema que s'ha
escollit per a la campanya
d'inscripcions d'enguany.
La catequesi té una durada
de dos cursos, amb una hora
setmanal els dilluns a la

tarda.
Podeu passar a fer la
inscripció tots els dimarts, als
locals parroquials, de 1 9.30 a
20.30 hores.
Mossèn Aaron

Coneixes el Reiki? Vols
donar i rebre Reiki?
Si no estàs iniciat, vine a
conèixer aquesta tècnica
japonesa senzilla i eficaç
que canalitza l’energia
universal per obtenir pau i
armonia.
Som un grup de persones
voluntàries iniciades en
aquesta tècnica que volem
compartir i practicar. És una
activitat oberta a tothom;
pots venir a rebre una
sessió de Reiki, i, si estàs
iniciat, pots venir també com
a voluntari.
Què és el Reiki? Reiki és
una
paraula
d’origen
japonès, “Rei” significa
“universal” i “Ki” significa
“energia vital”, es pot traduir
com
l’Energia
Vital
Universal. És una teràpia

natural, que equilibra la
nostra energia i que ens
aporta benestar. El reikista
col·loca les seves mans a
diferents parts del cos del
receptor
activant
l’armonització energètica i
emocional.
Horari: Dijous de 1 9:30h a
21 :00h.
Lloc:
Centre
Cívic
Palaudàries
Preu:
Demanem
una
aportació d’uns 3€ en
aliments de llarga durada
que s’entregarà al Banc
d’Aliments de l’Ajuntament.
Si n’esteu interessats,
confirmeu assistència al
Centre Cívic de Palaudàries
tel. 93 864 60 1 0 (tardes).
Amics del Reiki de Lliçà
d'Amunt

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
Campanya de donació de
sang

Taller de relaxació

Casal de la Gent Gran

Horari: de 1 6h a 21 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Horari: de 1 0.30 a 11 .30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: durant el mes de se-

CEIP Miquel Martí i Pol

Fins el 23 de setembre

Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

93 841 61 55
93 860 75 05

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

Dijous 10 de setembre

Postalart 2015

http://www.espaigarum.com/postala
rt-201 5/postalart-201 5-bases-perparticipar/
Organitza: Espai Garum

Exposició fotogràfica
Del 7 al 30 de setembre

“El Món de la Paraula” de Maria Soley.

Sorteig de 2 lots de llibres
i regal d'una bossa
Del 7 al 30 de setembre

A les persones que facin préstec.

Espectacle infantil

Dilluns 7 de setembre

“Tots a taula!” a càrrec de Marc Parrot
i Eva Armisén.
Hora: 1 8 h

Art participatiu

Dilluns 7 de setembre

“Teranyina a l’escala de Ca l’Oliveres” .
Hora: 1 9 h

Taller creatiu infantil

Dimarts, del 8 al 29 de setembre
“El conte de les cinc nacions” a càrrec
de Blancdeguix. Adreçat a famílies
amb infants a partir de 5 anys.

Horari: de 1 7 a 1 9 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.

Places limitades a 20 famílies. La
inscripció pot ser per un dia o més .

INS Lliçà

INS Hipàtia d'Alexandria II

"Animació per a la mainada ... i més
grandets” a càrrec de Jaume Barri.

93 841 61 05
93 841 66 25
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues

tembre, de dilluns a divendres, de
9.30 a 1 3.30 h, al Casal de la Gent
Gran
Organitza: Ajuntament

Presentació del conte "La
Masia de les Paraules"
Dimecres 9 de setembre

Hi haurà pastís d’aniversari per a
tothom.

Hora: 1 9.30 h

Tertúlia amb l'escriptor
Màrius Serra
Dimecres 1 6 de setembre

Entorn del seu llibre "Plans de futur".
Obert a tothom. S’oferirà un petit
refrigeri per a tots els assistents.

Hora: 1 8.30 h

Niu de paraules

Dissabte 1 9 de setembre

Especial aniversari . Teatre per a nadons. “El petit arbre de la vida” a
càrrec d’Aboon Teatre. Adreçat a
famílies amb infants fins als 3 anys.

Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places limitades.

Horari d’estiu:

Fins al 1 2 de
setembre (inclòs), dissabtes tancat.

Organitza: Ajuntament

Dimecres 9 de setembre
Hora: 1 8 h

93 860 70 64

Espai Jove El Galliner

93 841 55 63

Tarda de jocs de taula

Taller d'imants

93 841 67 1 0

Vine a jugar amb els teus amics als
jocs nous que tenim al Galliner.

Amb material reciclat.

Local Social Can Costa
Local Social Ca l’Esteper
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

Dilluns 1 4 de setembre

Torneig de ping-pong
Dimarts 1 5 de setembre
Mínim 8 participants.

Taller de marc de foto
Dijous 1 7 de setembre

93 841 44 29

Porta la teva foto preferida de les
vacances i l'emmarcarem.

l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25

Dilluns 21 de setembre

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l’OAc de

Organisme de Gestió
Tributària
93 841 53 53

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 52 25

Registre Civil

Programació dels
Centres Cívics

Biblioteca Ca l'Oliveres

Espectacle d'animació infantil

Farmàcia Valeta

Divendres 9, 16, 23 i 30
d'octubre

Taller d'informàtica: Windows Movie Maker I
Vine i crea un vídeo de fotos del teu
estiu .

Taller d'informàtica: Windows Movie Maker II
Dimarts 22 de setembre

Vine i crea un vídeo de fotos del teu
estiu .

Explica'ns el teu estiu o
informa't sobre tipus de
vacances
Dimecres 23 de setembre

Voluntariat, camps de treball, estades a l'estranger...

Dilluns 28 de setembre

Taller creatiu: Découpage
Dimarts 29 de setembre

Decoració de capsetes de fusta
amb la tècnica del découpage.

Taller "Com fer un bon
currículum"
Dimecres 30 de setembre
Prepara't per trobar feina.

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.

Horari d’estiu:

Fins al 1 3 de
setembre (inclòs), tancat per vacances.

Organitza: Ajuntament

Activitats per a la gent gran
Les trobareu publicades a la pàgina 11.

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

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.

