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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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Salutació de l'Alcalde
Ens trobem al final del primer curs polític d’aquesta legislatura. Darrere deixem un mesos
on els quatre grups que formem l’Equip de Govern no ens hem aturat ni un sol dia en
intentar millorar el nostre municipi. Abans de continuar i encetar el nou curs al setembre,
arriba el merescut repòs estival per a tots i totes.

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Gaudim d’aquests dies de la família, els amics i de fer tot allò que més ens agrada. Llegir,
passejar, descansar, fer esport, etc. I també són dies per pensar i reflexionar. Quin millor
lloc que els indrets amagats del nostre municipi per dur a terme activitats estivals amb els
nostres éssers estimats. Anar en bicicleta pels camins de La Serra, passar una tarda
jugant al Pinar de la Riera, descobrir espais de bellesa com l’entorn de l’ermita de Santa
Justa i un llarg etc.
I és que Lliçà d’Amunt amaga molt més del que ens imaginem i coneixem. Som un poble
dispers en el territori però a la vegada som un poble mil·lenari, carregat d’història on tenim
desenes d’activitats turístiques rurals com tots els itineraris GR i PR que travessen el
municipi de nord a sud i d’est a oest, o les activitats que ofereixen les cases i masies
rurals com passeigs a cavall o circuits de BTT.
En definitiva, vivim en un espai privilegiat, que no sempre coneixem i que anem a buscar
fora del nostre territori sense gaudir del nostre propi patrimoni. Gaudim-lo, conservem-lo i
respectem-lo.
Ara és el moment de desconnectar i agafar forces perquè el nostre municipi, abans de
començar amb la rutina, ens regala la Festa que ens aglutina a tots i totes. La Festa Major
ens espera puntual com cada any. Bones vacances!

Enquesta ciutadana
És fumador/a?
Del 24 al 31 de maig va tenir lloc la XVII Setmana sense fum. En la
darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els
lliçanencs i lliçanenques són fumadors/es.
El resultat ha estat que, de les 77 persones que han participat a
l'enquesta, un 1 8% ha contestat que és fumador habitual; un 1 0%
ha dit que és fumador ocasional; un 22% és exfumador; un 48% diu
que no és fumador; i un 1 % ha triat l'opció No sap/No contesta.

* L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està
oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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L'Ajuntament continua amb el servei de
menjador solidari a l'estiu

Els beneficiaris són al voltant d'un centenar de nens i nenes, i unes 25
persones grans.

Aquest estiu, l'Ajuntament, a
través de la regidoria d'Acció
social, tornarà a oferir el servei de menjador solidari a
domicili als nens i nenes amb
menys recursos econòmics i
que habitualment disposen
de beca de menjador durant
el curs escolar. D'aquesta
manera, es garanteix que
aquests nens i nenes més
vulnerables, al voltant d'un
centenar, puguin fer un àpat
equilibrat al dia.
Per altra banda, durant l'estiu,

també es mantindrà el servei
de menjador solidari a domicili al col·lectiu de persones
grans del municipi que viuen
soles, una iniciativa que es va
iniciar l'estiu passat i s'ha
mantingut al llarg de l'any.
Se'ls fa una visita diària que
té una doble finalitat,
l'alimentació i el suport social.
Els beneficiaris són unes 25
persones usuàries dels Serveis Socials Municipals, qui
avalua i fa la concessió del
servei, sufragat econòmica-

ment per l'Ajuntament.
El repartiment dels aliments,
que es fa diàriament al
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.

Dijous 7 de juliol: Nova data
per a la presentació del
programa de treball de l'equip
de govern
Els partits polítics que
integren el nou equip de
govern municipal (PSC, ERC,
ICV-EUiA i CiU) han pactat un
programa de treball per al
mandat 201 5-201 9, que
presentaran a la ciutadania el

dijous 7 de juliol, a les 1 9
hores, a l'Ateneu L'Aliança.
Aquesta presentació estava
prevista, inicialment, pel
divendres 20 de maig, però es
va posposar amb motiu del
període electoral.

Més de 80 infants i joves reben beques per
participar als casals d'estiu
L'Ajuntament, a través de la
regidoria d'Acció Social, ha
donat beques d'estiu a 82
infants i joves del municipi

per accedir a les activitats
d'estiu organitzades per les
regidories de Joventut i Esports (Casal d'Estiu, Activi-

tats esportives i Casal Jove). El cost total de les beques ha estat de 7.036,63
euros.

L'Ajuntament intercedeix per aturar un
desnonament
L’Ajuntament va intercedir,
el passat 30 de maig, per
evitar el desnonament d’una
família del carrer del Tenes,
al nucli urbà.
El regidor d’Acció Social,
Fran Sánchez, va presentar
una carta signada per
l’Alcalde al Jutge, qui va
acordar
posposar
el
desnonament un mes més.
Aquesta era la segona
vegada que l'Ajuntament
intervenia en aquest cas i

aconseguia ajornar el
desnonament. Seguidament,
es va continuar treballant
amb la família afectada per
buscar
una
solució
definitiva a la situació.
Des de la regidoria d'Acció
Social
s’ofereix
assessorament, orientació i
ajuda per tal d’evitar, en la
mesura
del
possible,
aquestes
situacions,
sobretot quan hi ha famílies
amb menors a càrrec.

Ja s’ha intervingut en
diferents casos i, entre
d’altres
coses,
s’han
realitzat informes al Jutjat
per ajornar el procés judicial
o proposar alternatives de
lloguer social i s'ha mediat
amb entitats financeres
quan ha estat necessari. En
altres situacions, s’ha
derivat el cas a serveis
especialitzats o, quan la
situació ho requeria, el cas
s’ha coordinat amb la PAH.

S'amplia el nombre d'expedicions del bus exprés
L'increment del servei del
bus e7 tindrà lloc a partir de
l'1 d'agost pels caps de
setmana i festius de tot l'any
i pel mes d'agost. La
resposta del Departament
de Territori de la Generalitat
arriba després de les
demandes
dels

ajuntaments. Per tal de millorar l'accés a Barcelona, es
crearan 8 noves expedicions
d'anada i de tornada els dies
feiners del mes d'agost i 6
noves expedicions exprés
d'anada i tornada els dissabtes i els dies festius de
tot l'any.

Actualment el servei ofereix
1 3 serveis exprés diaris en
sentit Vall del Tenes i 1 4 a
Barcelona de dilluns a
divendres feiners excepte el
mes d'agost que es
complementen amb els
serveis convencionals no
exprés.

Partits polítics integrants de l'equip de govern

L'Ajuntament contracta 12
persones a través de Plans
d'Ocupació
L’Ajuntament va contractar,
el mes passat,
12
persones, per sis mesos a
jornada completa, a través
d'una nova convocatòria de
plans
d’ocupació,
subvencionats
per
la
Diputació de Barcelona.
Aquestes persones tenen
diferents perfils professionals: 1 integrador/a social,
4 operaris/àries de brigada
d’obres i serveis, 2
operaris/àries per desbrossament, 1 operari/ària
d’inspecció de camp, 2
auxiliars del servei de neteja, 1 informador/a adscrit a
Medi Ambient i 1 auxiliar
adscrit/a al servei de
desenvolupament
econòmic.
Aquesta convocatòria està
lligada
al
programa

complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la
integració social que té per
objectiu la contractació de
persones en situació d’atur i,
especialment, aquelles que
formen part de col·lectius en
risc d’exclusió social.
La voluntat de l’Ajuntament
es promoure iniciatives que
dinamitzin el mercat laboral
prioritzant la vessant social.
L’objectiu principal dels
plans d’ocupació és pal·liar
la situació de les persones
que es troben en una
situació
socioeconòmica
més desfavorida amb
contractes temporals que els
permetin millorar i actualitzar
les
competències
professionals desenvolupant
projectes d’interès general i
social per al municipi.

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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La lliçanenca Eulàlia Duran Torras
celebra 1 00 anys

La Generalitat i l'Ajuntament li van fer un reconeixement.
La lliçanenca Eulàlia Duran
Torras va fer 1 00 anys el
passat 23 de març i la Generalitat i l'Ajuntament li van fer
un reconeixement el passat
20 de maig. Una persona representant del Departament
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de
Catalunya li va fer lliurament
de la Medalla Centenària,
que atorga l'administració
autonòmica a les persones
que fan 1 00 anys, i li va
traslladar les felicitacions de
part de la Consellera del Departament. Per altra banda,
l'Alcalde, Ignasi Simón, li va
fer lliurament d'un ram de
flors i li va expressar les felicitacions de part de l'Ajuntament
Eulàlia Duran Torras va néixer a Lliçà d'Amunt, on ha
viscut sempre. Es va dedicar
a criar bestiar, a la pagesia i
a fer les feines de l’hort i

vendre a casa seva i al
mercat de Granollers; també
va dedicar-se a buscar
tòfones durant
l’hivern.
Durant molt de temps va
viure en una casa de pagès
sola, ja que es va quedar
vídua als 54 anys. Va tenir
tres fills, un dels quals va

morir en un accident. Té 8
néts, 1 3 besnéts i un
rebesnét d’un any.
Actualment viu amb el seu fill
Francesc i la seva nora Carme, els quals, juntament amb
més familiars, van acompanyar-la en aquest acte
d'homenatge.

Nou camí de vianants al barri de Sant Joan
A finals de juny, un cop
finalitzats
els
tràmits
administratius, es van iniciar les obres de millora del
pas de vianants paral·lel a
la carretera BV-1 602, del
punt quilòmetric 5+780 al
punt quilomètic 5+850, al
barri de Sant Joan, situat al
centre urbà.
Les obres consisteixen a
retirar la barrera doble-ona,
perfilar els talussos, formar
un muret de blocs per
contenir les terres que es
puguin esllavissar i fer un
paviment de formigó que
vagi des del final de la
vorera existent fins arribar
al pas de vianants que

Publicitat

Zona on anirà el camí de vianants

creua la carretera i que
forma part de la rotonda

d’accés a la variant del
camí de la Serra.

Visita del delegat de la
Generalitat a Barcelona
El delegat de la Generalitat
de Catalunya a la província
de Barcelona, Miquel Àngel
Escobar i Gutiérrez, va visitar
Lliçà d’Amunt el passat 1 7 de
maig, on es va reunir amb
l’Alcalde.
La visita oficial es va iniciar
amb una reunió amb l'Alcalde, Ignasi Simón, on van
tractar diversos temes

d’interès
municipal,
especialment referents al
creixement del municipi a
través del foment de
l’ocupació. Un cop finalitzada
la reunió, va signar el Llibre
d’Honor de l’Ajuntament.
Posteriorment, el delegat i
l'Alcalde van assistir a la
Junta Local de Seguretat del
municipi.

Neteja d'herbes de carrers i
zones verdes
Tot i que es va començar
més tard del previst, en
aquestes últimes setmanes
s’ha
realitzat
el
desbrossament
integral
d’herbes de carrers i zones
verdes mitjançant:
- La contractació d’una
empresa per desbrossar una
vintena d’espais verds tres
vegades durant l’estiu .
- La contractació de dues
empreses per desbrossar
exclusivament voreres i
carrers de totes els barris del
municipi.
- L’actuació del tractor amb
braç desbrossador de la
brigada d’obres i serveis per
realitzar el desbrossament
mecanitzat en accessos,
marges i camins rurals

- La contractació de dues
persones en el marc d’un pla
d’ocupació per tal de fer el
desbrossament
complementari necessari en
els sis mesos següents.
D’aquesta
manera
es
continua el manteniment dels
carrers de Lliçà per tal de
millorar l’aspecte del nostre
municipi.
La reducció de pressupost
realitzat en els anys de crisi
econòmica va suposar reduir
cost en moltes partides
municipals, algunes de les
quals cal tornar a recuperar.
Per aquest motiu, des de la
regidoria de Medi ambient
treballen ja per crear una
brigada de jardineria i neteja
de verd per al proper any.
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Torna la Nit de l'Esport, la festa de
reconeixement a l'esport lliçanenc

La Nit de l'Esport torna amb un canvi de format i amb diverses novetats i
sorpreses.

La Nit de l’Esport és una
trobada d'esportistes locals
en format festa on es reconeix l’esforç que realitzen dia
a dia les entitats esportives i
els esportistes del nostre
municipi. Se n'han fet 7 edi cions, des del 2007 al 201 5,
amb les excepcions dels
anys 201 2 i 201 3.
El divendres 1 de juliol
tornarem a celebrar aquesta
festa amb un canvi de format
i amb diverses novetats i
sorpreses.
La trobada començarà a les
21 h, a l'interior del Pavelló
d'Esports, amb el lliurament
dels premis de la Nit de
l'Esport a les entitats i als esportistes locals pels mèrits
aconseguits durant l'any
201 5 i la temporada esportiva 201 5-201 6 (veure requadre adjunt). Seguidament, a
la pista poliesportiva exterior
coberta, hi haurà un sopar en
format pica-pica a peu dret,
amenitzat amb música ambient, que permetrà la
interrelació de tot el teixit es-

Nit de l'Esport del 2015

portiu de Lliçà d'Amunt.
La Nit de l'Esport està oberta
a tota la població. Per assistir-hi calia comprar un tiquet,
a un preu popular, al Pavelló
d’Esports i a l’OAC de l'Ajuntament abans del 23 de juny,
tal i com es va anunciar en
l'anterior butlletí.
S'ha creat l'etiqueta #Nit
delEsportLliçà per utilitzar a
les xarxes socials en tot el
referent a aquest esdeveniment i s'ha organitzat un

concurs d'Instagram on les
tres fotos de l'acte que tinguin més M'agrada seran
premiades i els autors rebran
abonaments d'1 , 2 o 3 mesos per al gimnàs del Pavelló
d'Esports.
Tot i canviar de format, el
cost d'aquesta edició de la
Nit de l'Esport es mantindrà
com en edicions anteriors, tot
gràcies als patrocinadors, als
quals l'Ajuntament agraeix la
seva predisposició.

LLAC incorpora l'aplicació per a mòbils i
tauletes
empresarial, a través d'un
mailing a totes les empreses
adherides.
Actualment, LLAC compta
amb 1 61 empreses del
municipi registrades. Tot i
això, només un 25%
d'aquestes
han
afegit
informació al seu apartat i les
empreses de renom del
municipi encara no s’hi han
adherit.
Les regidories de Comerç,
consum, turisme i empresa i
Ocupació de l’Ajuntament
animen les empreses registrades a LLAC a tenir al dia
el seu espai i a aquelles
empreses que encara no s'hi
han registrat a sol·licitar-ne
l’accés; en unes 48 hores,
les contrasenyes i el protocol
corresponent són tramesos
per poder començar a operar-hi. D'aquesta manera,
entre tots, aconseguirem
l'objectiu principal del web:
que sigui el directori
empresarial de tota l’activitat
econòmica de Lliçà d'Amunt.

LLAC, el web municipal de
les empreses, comerços i
professionals
de
Lliçà
d'Amunt, incorpora a partir
de l’1 de juliol una nova eina
de difusió, l’aplicació per a
mòbils i tauletes. La creació i
posada en marxa d’aquesta
aplicació és un pas més per
donar a conèixer i apropar
les empreses, comerços i
professionals
de
Lliçà
d’Amunt a la ciutadania del
propi poble i d'arreu.
LLAC va néixer el novembre
del 2011 amb l’objectiu de
ser un portal web que
aglutinés tot el teixit
empresarial de la població.
Les pròpies empreses són
les gestores dels espais
d'aquest web municipal, cedits gratuïtament, on poden
encabir
informació
i
promoció del seus negocis,
així com enllaçar-se amb les
seves webs corporatives.
A més, LLAC difon tota
aquella informació que
considera d’interès pel teixit

Nota
La Crònica del Ple ordinari del passat 26 de maig es publicarà en el butlletí del setembre.

PREMIS DE LA NIT DE L'ESPORT PER CATEGORIES:
1 ª categoria - Premis a entitats esportives i/o clubs d’esports
col•lectius:
- Per ascens de categoria d’alguns dels equips que integren
l’entitat i/o club. Es donaran tants premis com ascensos
s’hagin aconseguit.
- Per la consecució de títols com a campions de la categoria
corresponent. Es donaran tants premis com títols aconseguits.
2ª categoria - Premis a entitats esportives i/o clubs d’esports
individuals:
- Per la consecució de títols com a campions de la modalitat
de l’esport que practiquen. Es donaran tants premis com
persones hagin aconseguit títols.
- Per la consecució d’algun rècord a la modalitat esportiva que
practiquen. Es donaran tants premis com persones hagin
aconseguit rècords.
3ª categoria - Premis als Valors Esportius:
Cada entitat i/ o club, independentment d'haver aconseguit
cap títol o cap ascens, presentarà una candidatura pels Valors
Esportius que representa.
- Premi a l’entitat i/o club per desenvolupar una tasca
formativa, esportiva i social en el municipi per esportistes en
edat escolar.
- Premi a l’entitat i/o club per la consolidació i difusió de Lliçà
d’Amunt mitjançant la pràctica esportiva i pel
desenvolupament de grans esdeveniments.
- Premi a l’entitat i/o club per desenvolupar una tasca
important en el foment de l’esport femení.
- Premi a l’entitat i/o club per mantenir l’esperit esportiu en la
pràctica del lleure.
4ª categoria - Premis al Mèrit Esporti u:
- Premi a la Millor Esportista de l’any, que pretén significar a
una esportista femenina per la seva trajectòria, tant per la
temporada objecte dels premis com al llarg de la seva carrera.
- Premi al Millor Esportista de l’any, que pretén significar a
aquell esportista masculí per la seva trajectòria, tant per la
temporada objecte dels premis com al llarg de la seva carrera.
5ª categoria – Premi Especial de la Regidoria d’Esports:
Premi de reconeixement i distinció honorífica de la Regidoria
d’Esports a la persona que per la seva trajectòria ha fet
possible un desenvolupament de l’esport lliçanenc.

Horari d'estiu del Pavelló
d'Esports
L'horari
del
Pavelló
d'Esports es manté igual
durant el mes de juliol: de
dilluns a divendres, de 8h a
1 3h i de 1 5h a 20h, i dissabtes i diumenges, tancat. De
tota manera, hi ha variaci-

ons en l'horari de les activitats dirigides que es porten
a terme al gimnàs del Pavelló d'Esports (per a més
informació: 93 860 70 25). A
l'agost, restarà tancat tot el
mes.

Horari d'estiu dels Centres
Cívics
El Centre Cívic Palaudàries i
el Centre Cívic Ca l’Artigues
romandran tancats del 25 de
juliol al 2 de setembre,
ambdós dies inclosos.
Durant el mes de setembre
es
podran
fer
les
inscripcions als cursos,
tallers i activitats que
començaran a l’octubre en
ple rendiment, tot i que al
setembre ja s’iniciaran

algunes
activitats
organitzades
per
les
entitats.
Per a més informació i inscripcions, dirigir-vos a:
- Centre Cívic Palaudàries.
Tel. 93 864 60 1 0, cc.palaudaries@llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca l’Artigues.
Tel. 93 860 73 50,
cc.calartigues@llicamunt.cat
Horari: de 1 5h a 20.30 h.

Resultat del procés de
preinscripció a les escoles
bressol municipals
A les escoles bressol
municipals, hi ha hagut 61
preinscripcions i s'oferien
63 places. Recordem que

l'any passat, en van oferir
68 places i el nombre de
preinscripcions va ser de
87.

Juliol-Agost de 201 6
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Premis del 1 2è Concurs de Fotografia
Memorial Joan Soley

La novetat d'aquesta edició ha estat la introducció com a premi als
guanyadors de cada categoria de la cessió gratuïta de la sala d'actes de la
Biblioteca Ca l'Oliveres per fer una exposició individual a partir de setembre
de 201 6 i fins a juliol de 201 7. També s'ha renovat la imatge del concurs.
En la 1 2a edició del concurs
fotogràfic Memorial Joan
Soley han participat 28 persones amb 111 fotografies:
34 de la temàtic Lliçà
d’Amunt i la Vall del Tenes;
36 de la categoria Ciutats i
pobles del món; i 41 de la
categoria Muntanya i paisatge.
El veredicte i el lliurament de
premis de la 1 2a edició del
concurs fotogràfic Memorial
Joan Soley es va fer el
divendres 27 de maig, a les
1 9.30h, a la sala d’actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres,
coincidint amb l'obertura de
l'exposició de les fotografies
seleccionades.
S'han mantingut els premis
habituals:
diners,
vals
econòmics per bescanviar
per cursos de fotografia i
inscripcions al Casanova
Foto Club i, com a novetat
d'aquesta edició, s'ha introduït com a premi als
guanyadors
de
cada
categoria la cessió gratuïta
de la sala d'actes de la
Biblioteca Ca l'Oliveres per
fer una exposició individual a
partir de setembre de 201 6 i
fins a juliol de 201 7.

Sigues creatiu a la Biblioteca!

Durant aquest mes de juliol, a
la Biblioteca Ca l'Oliveres
tornen els tallers creatius
adreçats a nens i nenes a
partir de 4 anys:
- Dimarts 5 de juliol a les 1 8h :
“Pintem una bossa” .
Pintarem la bossa de tela que
es va fer pel 5è aniversari de
la
Biblioteca
i
la
personalitzarem amb un
dibuix que ens agradi.
- Dimarts 1 2 de juliol a les
1 8h : “El cuc divertit” . Farem
un cuc amb un mitjó de roba.

- Dimarts 1 9 de juliol a les
1 8h : “Pintem amb els
peus” . Pintarem figures molt
divertides amb els peus.
Tots els tallers aniran a
càrrec del personal de la
biblioteca. Les places són
limitades i, per tant, cal
inscripció prèvia.
Durant aquest mes de juliol la
biblioteca també rebrà la
visita dels nens i nenes del
Casal d’estiu que hi aniran a
fer una activitat de joc
relacionada amb els contes.

Tarda de jocs tradicionals a
l'era de la Biblioteca
edició han
següents:

estat

els

Serrano amb la fotografia

- Premiats en la categoria
"Lliçà d'Amunt i la Vall del
Tenes" :
1 r premi: Agustín González
Cortés amb la fotografia

3r premi: Miquel Planells
Saurina amb la fotografia

Sense títol

2n premi: Assumpta Bosc
amb la fotografia Torrent de
Can Bosc

3r premi: Mercè Mayol Faura
amb la fotografia El pou
- Premiats en la categoria
"Ciutats i pobles del món":
1 r premi: Javier Tejero
Monja amb la fotografia

Burano (Italia)

Campo de Criptana

- Premiats en la categoria
"Muntanya i Paisatge" :
1 r premi: Ana Alonso Ruiz
amb la fotografia Despertar
al pont

2n premi: Josep Soler
Vendrell amb la fotografia
Contemplant la muntanya

3r premi: Jaume Codina
Álvarez amb la fotografia El

Els jocs tradicionals seran els
protagonistes de la tarda del
26 de juliol a l’era de la
Biblioteca.
Com a cloenda de les
activitats
infantils,
la
Biblioteca Ca l’Oliveres ha
organitzat aquest acte,
adreçat a un públic infantil i
familiar. Els nens i nenes
aprendran i descobriran
velles maneres de jugar a
l’aire lliure, que els pares i
mares de ben segur
recordaran.
El 26 de juliol a partir de les
1 8h, els jocs, repartits per
diferents racons de l’era de la

biblioteca, restaran oberts a
tothom que hi vulgui
participar. Només cal estar
disposats a passar una tarda
animada, envoltats de jocs
tradicionals, per donar la
benvinguda a l’estiu.
La xarranca, saltar a la corda
i a les gomes, globus
d’aigua, el mocador, estirar la
corda i “Un, dos, tres pica
paret” seran els jocs
proposats, que el personal
de la biblioteca s’encarregarà
de dinamitzar.
I després, per recuperar
forces, es prepararà un bon
berenar amb coca i xocolata.

vent que m’empeny

Col·locació de portes
d'alumini a l'escola bressol
Palaudàries
Els centres educatius del municipi treballen A principis de juny van amb un sistema d’obertura i
Els premiats d'aquesta

Marrakech

2n premi: Luis Leandro

Podeu veure les fotografies
guanyadores al web municipal.

per a la prevenció de l'assetjament escolar

TV3 emet un reportatge sobre el programa TEI posant com a
exemple dos centres educatius del nostre poble.
El curs escolar 201 5-201 6 ha
estat el tercer que les escoles
del municipi aposten per
desenvolupar el programa
TEI (Tutoria Entre Iguals), de
prevenció de l’assetjament
escolar. Durant aquest curs,
s’ha acabat d’implementar en
tot el municipi amb la incorporació dels dos instituts en
el programa, l’INS Lliçà i l’INS
Hipàtia d’Alexandria.
La regidoria d’Educació, a
través de les psicòlogues del
servei
psicopedagògic
municipal, va impulsar el
programa TEI a Lliçà
d’Amunt, que va comptar
amb la implicació dels equips
directius i bona part del
professorat de les escoles
d'educació infantil i primària.
Tots ells van seguir un pla de
formació específic i necessari
que va permetre posar el TEI
en marxa a l'inici del curs

escolar 201 3-201 4. Les
escoles de Lliçà d'Amunt van
ser els primers centres del
Vallès Oriental a implantar
aquest programa.
Durant aquest curs escolar
201 5-201 6, amb l’adhesió
dels dos instituts al programa
TEI, la regidoria d’Educació
ha continuat prestant la
formació del personal docent,
de forma externa, a través del
psicòleg Andrés González
Bellido,
creador
del
programa.
El programa TEI, Tutoria
Entre Iguals, és una
estratègia educativa per
afavorir
una
bona
convivència
escolar,
dissenyada inicialment com
una mesura pràctica de
prevenció contra la violència i
l'assetjament escolar. És una
iniciativa que implica a tota la
comunitat educativa i està

basada en l’ajuda social,
emocional i personal dels
iguals-tutors.
Aquesta metodologia, que
pot perdurar al llarg de
l’escolarització, crea un vincle
entre iguals on els “grans” (5è
en el cas de primària i 3r
d’ESO en el cas de
secundària) es converteixen
en tutors i tutores emocionals
dels “petits” (3r de primària i
1 r d’ESO respectivament), és
a dir, en el seu referent si hi
ha un conflicte en l’àmbit
escolar.
El passast 26 de maig, TV3
va emetre un reportatge
sobre aquesta estratègia
educativa com a mesura per
prevenir el “bullying", posant
com exemple els casos
pràctics de dos centres
educatius del municipi:
l’escola Rosa Oriol Anguera i
l’Institut Hipàtia d’Alexandria.

finalitzar les feines de
substitució de totes les portes
d’alumini de l’Escola Bressol
Municipal de Palaudàries.
S’han canviat les portes de
sis aules que donen accés al
pati, la porta del passadís i la
porta de l’entrada a l’escola.
Aquest canvi respon a la
necessitat de millorar els
accessos a l’exterior i a les
zones comunes, i també de
facilitar-ne l’ús, ja que les
portes
corredisses
instal·lades d’origen tenien
una mida i pes molt gran i
eren poc pràctiques.
Les noves portes compten

tancament més còmode i
fàcil. A les aules, al costat de
les portes practicables de
sortida a l’exterior, també
s’han col·locat panells fixes
amb finestres superiors amb
mosquitera.
Tots els elements han estat
dissenyats per complir amb
les mesures de seguretat
corresponents,
estan
certificats i homologats.
La Junta de Govern Local de
l’11 d’abril va adjudicar
aquests treballs a l’empresa
Mundi-Tech per un import
total de 1 8.633,48€ (iva
inclòs).
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L'Aplec de Santa Justa tindrà un format
més familiar

Tot a punt per la Festa Major

L'aplec d'enguany inclourà un espectacle infantil i jocs gegants.

L'Aplec de Santa Justa i
Santa Rufina tindrà lloc el
diumenge 24 de juliol. Per
commemorar que l'ermita ja
és del poble, com anunciàvem en l'anterior butlletí,
la regidoria de Cultura ha organitzat un aplec diferent,
per a tota la família, des dels
més menuts fins als més
grans.
D'aquesta manera, la programació d'enguany començarà a les 11 h amb un
espectacle infantil: "Passeu,
passeu" de la companyia
Fes-t'ho com vulguis. En un
espai escènic de 27 metres
quadrats amb aforament limitat per a 45 espectadors
es podrà gaudir d'un espectacle infantil amb contes teatralitzats,
pallassos,
ombres...; se'n faran tres
passis, a les 11 h, a les 1 2h i
a les 1 3h. A més, durant tot
el matí, al voltant de l'ermita,
hi haurà jocs gegants.
La celebració eucarística en
honor a les santes Justa i

Aquest any el Sopar de les Àvies arriba a la 30a edició

"Passeu, passeu" de la companyia Fes-t'ho com vulguis.

Rufina s'oficiarà a les 1 2.30h.
I, al migdia, hi haurà una arrossada popular organitzada
per Càritas Parroquial, entitat
guanyadora del premi Lliçanenc de l'Any 201 6.
Els tiquets per a l'arrossada,
a un preu de 3€, s'han de
comprar anticipadament; es-

taran a la venda des del dilluns 4 fins al dimecres 20 de
juliol a l'OAC de l'Ajuntament,
al local de Càritas Parroquial
i a la botiga de Lliçà Peruanitos. Cada tiquet inclou un plat
d'arròs, beguda i postres. Els
diners de la venda de tiquets
es destinaran a les famílies
necessitades del municipi.

Liceu a la fresca, a Lliçà

La regidoria de Cultura ha
negociat amb el Gran Teatre
del Liceu per projectar en directe, en pantalla gegant i a la
fresca, l’estrena de l’òpera
“La Bohème” de G. Puchini,
que es representarà en
aquest teatre. Serà el divendres 8 de juliol, a les 22h, a
l'era de la Biblioteca Ca l'Oliveres, que s'engalanarà de
forma especial per a l'ocasió.
A partir de les 20.30h, hi
haurà una foodtruck amb
servei d'entrepans i begudes
per sopar abans de l’inici de

l’obra.
El Gran Teatre del Liceu, en
la seva tasca de promoure i
potenciar la cultura, té
vocació d’expandir i difondre
la seva activitat operística i
musical per tot el territori. Per
això, disposa d’un programa
anomenat “Liceu a la fresca”
que ofereix als ajuntaments
la possibilitat de televisar en

directe una òpera que es porti
a terme al teatre.
En la passada edició de Liceu
a la Fresca, 1 3 localitats van
retransmetre "La Traviata" a
través de pantalles gegants.
Dins d'aquest projecte, el Liceu també ha engegat un
concurs a les xarxes socials
(https://premium.easypromosapp.com/p/307706).

L'OCC ofereix un concert al nostre poble

L'Orquestra de Cambra Catalana (OCC), dirigida per Joan Pàmies, oferirà un concert
el dissabte 23 de juliol, a les
20h, a l'ateneu L'Aliança. Es
tracta del Concert d'estiu
d'aquesta orquestra que inclou:
- J. Fàbrega (ca. 1 740-1 790):
Simfonia en Re major

- Robert Schumann (1 81 01 856): Concert op. 129 per a
violoncel (versió orquestra de
corda)

-

F.J.Haydn

Sinfonia 45

(1 732-1 809):

Robert Shumann va escriure
el seu cèlebre concert per a
violoncel en únicament dues
setmanes, les compreses
entre el 1 0 i el 24 d’octubre
de 1 850. S’oferirà en la versió

per a orquestra de corda i la
interpretació del jove solista
Òscar Alabau.
L’Orquestra de Cambra
Catalana -l’OCC- va ser
fundada per Joan Pàmies
l’any 1 986. El seu repertori
abasta totes les èpoques i
compositors, donant especial
relleu a la interpretació i
difusió de la música catalana,

tant
de
compositors
contemporanis com de
mestres del passat.
El concert és gratuït, però per
assistir-hi cal recollir invitació
a l'OAC de l'Ajuntament, a
partir del dilluns 4 de juliol i
fins a exhaurir existències, ja
que les places són limitades
(es donaran fins a un màxim
de 4 invitacions per persona).

La Festa Major 201 6 tindrà
lloc del dijous 8 al diumenge
11 de setembre, però els
dies previs (del dilluns 5 al
dimecres 7 de setembre) hi
haurà l’inici de La Juguesca
i Cinema a la fresca .
El dijous 8 de setembre començarà oficialment la Festa
Major amb la novetat del
Pregó de Festa Major, a
càrrec de Càritas Parroquial,
entitat guanyadora del premi
Lliçanenc de l'Any 201 6.

Aquest dia també se celebrarà el 30è aniversari del
Sopar de les Àvies i s'inaugurarà l'espai Embarraca't.
Els dies posteriors, hi haurà
concerts, ball, Correfoc,
Formigueig... i, el darrer dia,
també els actes oficials de la
Diada Nacional de Catalunya.
En el butlletí de setembre es
publicarà tota la informació
completa i es repartirà el
programa de mà.

Suspensió del Mercat setmanal
el diumenge 11 de setembre
Aquest any, el Mercat
setmanal del diumenge de
Festa Major, que coincideix
amb la Diada Nacional de
Catalunya i el darrer dia de
la festa gran, se suspendrà,
amb caràcter extraordinari,
com a conseqüència de la
concentració
d’activitats
que hi haurà la nit del 1 0
de setembre, que finalitzaran la matinada següent.
Els
principals
motius

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

Fòrum Jove: Participa en el
procés d'elaboració del Pla
Local de Joventut
La regidoria de Joventut està treballant en el nou Pla
Local de Joventut 201 72021 i ho fa amb la
col·laboració dels regidors i
regidores, dels tècnics i
tècniques, d’altres serveis
directament connectats amb
la vida dels joves i dels
propis joves des dels
instituts, entitats i altres
plataformes.
Si has participat d’aquest
procés o no ho has fet però
estàs interessat a fer-ho, et
convidem al Fòrum Jove
que tindrà lloc el dilluns 11
de juliol a la sala d'actes de
la Biblioteca Ca l'Oliveres i
que aplegarà a totes
aquelles persones que,

d’una manera o altra, estan
elaborant aquest document,
el Pla Local de Joventut,
que serà la guia de les
accions i polítiques de
joventut que continuïn o
s'iniciïn a partir de l’any
201 7.
La trobada començarà a les
1 7h i està previst que, al
finalitzar, aquells i aquelles
que
vulguin
puguin
compartir un bon pica- pica
a la fresca, a l’era de la
biblioteca.
Per a més informació, podeu
trucar al 938607001 o bé
connectar-vos
a
www.espaijovegalliner.cat
Si ets jove, mou-te; t’hi
esperem!
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Venda i reutilització de materials de la
deixalleria de Palaudàries

Horari d'estiu de les
deixalleries

Els materials encara útils es reutilitzen i es venen amb fins solidaris.
Dels materials aportats per
la ciutadania a la deixalleria
n’hi ha una part que encara
podrien ser útils per a
d’altres persones. Després
de dos anys de veure el
tipus de materials que hi
arriben i de buscar-los
alguna sortida, actualment
s’han trobat tres vies de
reutilització:
1 ) En primer lloc es realitza
un aprofitament de materials
per cobrir necessitats de les
persones usuàries de la
regidoria d’Acció Social,
mitjançant la visita del
personal de l’Ajuntament i la
selecció d’allò que pot ser
d’interès.
2) Per altra banda, s’ha
arribat a un acord amb
l’entitat Lliçà Peruanitos i la
seva Botiga Solidària,

oberta
de
manera
permanent des de fa unes
setmanes al número 59 del
carrer d'Anselm Clavé,
perquè venguin aquells
productes
reutilitzables
provinents de la deixalleria a
preus assequibles. La venda
dels materials aportats per
l’Ajuntament tindrà un 20%
destinat a la Regidoria
d’Acció Social, bé sigui de
manera directa amb altres
productes de la mateixa
botiga, o indirecta si a final
d’any el balanç és positiu,
de manera que l’entitat
entregarà a l’Ajuntament els
diners
resultants
per
destinar-los
al
Banc
d’Aliments.
3)
Finalment,
alguns
objectes d’especial vàlua es
porten a la botiga Segona

Ocasió de Granollers, la
qual paga la meitat del preu
de venda a l’Ajuntament.
Aquests diners es destinen
també al Banc d’Aliments.
Totes aquestes actuacions
permeten complir dos
objectius:
a) reutilitzar alguns residus i
reduir parcialment el cost de
la seva gestió.
b) obtenir un
petit
finançament per a accions
solidàries.
Per aquest motiu, l'Ajuntament demana a les
persones
que
portin
materials i estris a la
deixalleria que encara
funcionen o que poden fer
servei, que ho especifiquin
perquè es pugui valorar si
poden entrar en aquest
circuit de reutilització.

Increment del control de la tinença
responsable d’animals de companyia
La presència d’animals
domèstics al nostre municipi
és molt elevada, ja que el
tipus de domicili predominant,
casa unifamiliar, afavoreix la
tinença de mascotes.
Malauradament, això va
acompanyat d’un elevat
nombre d’animals que encara
no estan identificats amb
microxip i d’un elevat nombre
d’incidències de gossos solts i
d’excrements a la via pública.
Aquesta situació genera uns

costos molt elevats de
manteniment de gossos
sense propietari conegut i de
neteja de carrers, que no
existirien si s’actués amb
responsabilitat. El control

d'animals de companyia
costa més de 40.000€ a les
arques municipals.
L’ordenança que regula
aquesta qüestió, entre altres,
fa obligatòria la identificació
dels animals i la recollida dels
excrements. Després d’anys

de proporcionar informació i
donar facilitats per fer la
identificació, a partir del mes
de setembre l’Ajuntament
començarà a fer controls
sistemàtics i a imposar les
sancions previstes a la
mateixa ordenança quan es
detectin incompliments.
Tenir un animal a casa
determina
certes
responsabilitats i cal ser
conseqüent, per respecte als
animals i al veïnat.

Col·locació de màquines dispensadores de
preservatius a diferents llocs del municipi
Davant l'important augment
de les malalties de transmissió sexual arreu, l'Ajuntament
s'ha adherit al Programa Màquina per la col·locació de
màquines dispensadores de
preservatius a diferents llocs
del municipi.
El "Programa Màquina" és
una iniciativa de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
de la Generalitat de
Catalunya que té per objectiu
principal
millorar
l’accessibilitat al preservatiu
de la població jove de
Catalunya mitjançant la
creació de punts de
distribució accessibles per als
i les joves, i abaratint el cost
dels preservatius.
Lliçà d'Amunt disposa, des de
mitjan juny, de quatre
màquines expenedores de
preservatius del Programa
Màquina, identificades amb la

imatge de la campanya “I tu,
ja el portes”, situades, de manera reservada però alhora
accessible, a l'era de la Biblioteca, és a dir, a l'exterior de
l'Espai Jove El Galliner, als
dos Centres Cívics i a l'edifici
de Protecció Civil.
Per 1 ,50€ s’obté un paquet
de 3 preservatius amb
instruccions d’ús, preservatius
de qualitat, que compleixen
amb tota la normativa pertinent.
A Catalunya, la sida és un
problema de salut pública, ja
que és la segona causa
d'anys potencials de vida
perduts. El 25% dels 1 7.1 41
casos de sida declarats a
Catalunya des de l'any 1 981
tenen entre 20 i 29 anys; si
tenim en compte que el
període entre la infecció per
l'HIV i el desenvolupament de
la malaltia pot ser d'uns 1 0

Lliçà d’Amunt participa en la
determinació de la qualitat
de l’aire a municipis del
Vallès Oriental
Lliçà
d’Amunt
està
participant en un estudi
impulsat pels municipis de
la zona de protecció
especial
de
l’ambient
atmosfèric de Granollers i
rodalies. Aquesta zona de
protecció especial pateix al
llarg de l’any diversos
episodis de contaminació
on se superen els límits de
partícules, ozó i òxids de
nitrogen.
L’estudi consisteix en la
col·locació
d’uns
dosímetres de detecció
d’òxids de nitrogen i ozó, de
manera simultània a tots els

municipis
participants,
durant dues setmanes. Les
dades
obtingudes
permetran investigar el pes
dels diferents factors de la
contaminació atmosfèrica:
emissions
industrials,
emissions degudes al
trànsit, factors orogràfics i
factors meteorològics.
L’estudi està encarregat per
la Generalitat de Catalunya
al grup de treball de
contaminació atmosfèrica
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), a petició dels
municipis afectats.

Tancament del CAP
Palaudàries per obres i
vacances
A partir del dilluns 4 de juliol i
fins al divendres 5 d'agost, el
CAP Palaudàries romandra
tancat per obres. La gent que
depèn del CAP Palaudàries
serà visitada pel seu metge i
infermera, matí i tarda, al
CAP Lliçà de Vall. El CAP
Palaudàries trucarà els usuaris que tenen programada alguna visita durant aquest
període per reprogramar la
cita i confirmar-ne el dia i el
lloc.
Les obres, a càrrec d'Infraestructures del Catsalut, consis-

anys, és lícit pensar que
aquests casos es varen
infectar entre els 1 5 i 1 9 anys.

CAP Palaudàries

teixen a arreglar el sostre,
davant el perill de desprendiment de les plaques.
Després de les obres, del dilluns 8 d'agost al divendres 9
de setembre, el CAP Palaudàries continuarà tancat,
per vacances d'estiu, i els
usuaris s'atendran al CAP
Lliçà de Vall de 8h a 1 5h i, per
urgències fora d'aquest horari, al CAP La Cruïlla de
1 3.30h a 20.30h.
I, recordem que hi ha atenció
continuada al CAP La Cruïlla,
de 21 h a 24h.
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Jornada Esportiva Solidària a l'institut Lliçà
Un total de 478 alumnes i el
professorat van participar el
passat 23 de maig en la primera Jornada Esportiva
Solidària a l'Institut Lliçà. En
aquesta primera edició,
l’institut ha recaptat un total
de 345 euros, fruit de les
inscripcions a les diverses
competicions
esportives
organitzades i de la venda
d'esmorzar solidari.
Hi va haver competicions
esportives de bàdminton,
tennis-taula, handbol, bàsquet, futbol o voleibol en
què els alumnes participants
havien d'aportar 50 cèntims
per intervenir-hi. També va
haver-hi activitats lúdiques,
com una passejada a peu,
una bicicletada i una cursa
d'orientació per l'entorn natural proper al centre.

Segons l'institut, el bon
funcionament de l’activitat
ha estat, en bona part, per
la implicació de l’alumnat de
4t d’ESO i de l’Associació
d’estudiants INS Lliçà, que
han participat activament en
l’organització
de
l’esdeveniment, en la gestió
de les inscripcions i en els

arbitratges
de
les
competicions programades.
L’organització
fa
una
valoració molt positiva de
l’experiència,
que "ha
transcorregut envoltada de
valors com la solidaritat, el
civisme, el respecte i
sobretot
gaudint
de
l’esport".

Un estudiant de l'institut Hipàtia, guardonat
en les proves Cangur de matemàtiques
Àlex Rodríguez Garcia, de
primer d'ESO de l'institut
Hipàtia d'Alexandria, va
aconseguir un guardó de
categoria C amb 1 35 punts

en la 21 a edició de la Prova
Cangur que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques. L'Àlex va rebre un
diploma en un acte que es

va fer el passat 25 de maig
a l'Hotel Campus UAB,
presidit per la consellera
d'Ensenyament,
Meritxell
Ruiz.

Figueras equipa un amfiteatre de la Universitat
de Georgetown
L'empresa lliçanenca Figueras ha aportat les solucions
d'instal·lació i els seients del
nou amfiteatre de la facultat
de Medicina de la Universitat
de Georgetown, a Washington, la capital dels Estats
Units.

El projecte és singular, ja
que
s'ha
aconseguit
convertir una històrica sala
d'una facultat construïda el
1 930 en un amfiteatre del
futur equipat amb les més
altes tecnologies. La sala
està dissenyada per poder

ser dividida en dues, a
través d'una paret - pantalla
electrònica que s'oculta amb
només prémer un botó.
D'aquesta
manera,
la
capacitat de la sala pot
passar de 300 a 1 50 espectadors.

Rodatge d'un curtmetratge a Palaudàries
Lliçà d'Amunt va ser l'escenari del rodatge d'un curtmetratge el cap de setmana del
21 i 22 de maig en una part
del parc del Col·legi, entre el
Centre Cívic de Palaudàries
i l'escola Miquel Martí i Pol.
Aquest curmetratge va anar
a càrrec d'una associació
sense ànim de lucre. Entre
els actors que hi van participar cal destacar Jordi Banacolocha, Mariona Ribas i
Míriam Iscla, que ho van fer
de forma desinteressada.
Segons la directora, Sara
Candil, es tracta d'un curt
molt visual, la sinopsis del
qual diu així: ""Un gran

Presentació del llibre
"En tiempos de guerra"
L'autora Mariah Evans, de
Castellar del Vallès, presentarà el seu llibre "Tiempos
de guerra" el dijous 1 4 de
juliol, a les 1 8.30h, a la sala
d'actes de la Biblioteca Ca
l'Oliveres. A més, donarà a
conèixer les seves obres
amb
videoprojecciones
-booktrailers- que ella
mateixa crea.
Segons els organitzadors
(Editorial Kiwi, Mariah Evans
i Raül Diaz-Peñalver) serà
un acte participatiu, on els
assistents
podran
fer
preguntes.
Al final, hi haurà un picapica i, qui vulgui, podrà

comprar el llibre, que Mariah
firmarà a aquells que el
vulguin dedicat.
La presentació de l'autora
anirà a càrrec de Raül DiazPeñalver, pediatre del CAP
La Cruïlla.

Festes de barri de juliol
Can Salgot: 1 , 2 i 3 de juliol
L'Aliança: 2 de juliol
Can Xicota: 8, 9 i 1 0 de juliol
Palaudalba: 1 5, 1 6 i 1 7 de juliol
La Sagrera: 1 6 de juliol
Ca l'Esteper: 1 5, 1 6 i 1 7 de juliol
Can Rovira Vell: 22, 23 i 24 de juliol
Pineda Feu-El Pinar: 23 de juliol
Can Rovira Nou: 29, 30 i 31 de juliol
Can Roure: 23, 30 i 31 de juliol

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

R. Mas (Lliçà d'Amunt): de l'1 al 7 de juliol
M. Vela (Santa Eulàlia): del 8 al 14 de juliol
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 15 al 21 de juliol
J. torras (Bigues): del 22 al 28 de juliol

M. Trullols (Lliçà d'Amunt): del 29 de juliol al 4 d'agost
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 5 a l'11 d'agost
M. Sayós (Lliçà d'Amunt): del 1 2 al 1 8 d'agost

P. Lozano (Bigues): del 19 al 25 d'agost
A. Galcerán (Lliçà d'Amunt): del 26 d'agost a l'1 de
setembre

Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers).
polsador vermell es troba al
mig del carrer. Què faries tu
si te'l trobessis? T'atreviries
a prémer El Polsador?"

La intenció, segons la directora, és que aquest curtmetratge faci un recorregut per
festivals.

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges
matí: N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano
(Bigues).
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Grups Municipals
El PSC es congratula de la decisió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de sotmetre´s a una moció de confiança passat l´estiu, després
de veure que no podia tramitar al Parlament els pressupostos aprovats pel seu Govern. Nosaltres ja havíem arribat a la conclusió que el que
correspondria era demanar-li una qüestió de confiança. A més, confiem que el que passi amb aquesta qüestió de confiança i l´escenari que ha quedat
un cop passades les eleccions espanyoles del 26 de juny obrin una nova etapa política.
Els socialistes sabrem estar a l’alçada de les circumstàncies si el President ens demana la nostra col· laboració. Això sí, arribat el moment reclamarem
aparcar el procés i deixar la ruptura amb l´Estat a un costat. "Si és per a l´estabilitat, el bon govern, per a un nou pacte amb la resta d´Espanya, podrà
comptar amb nosaltres. Per a dividir i per a trencar, no". Aquestes paraules les formulava el nostre Primer Secretari, Miquel Iceta, fa unes setmanes.
Els nostres companys socialistes al Parlament, recordem, fa només unes setmanes li varen preguntar a Puigdemont "si el Govern tenia cohesió i
estabilitat suficients per tirar endavant". "La resposta és no i avui ha quedat certificat", va respondre ell mateix, el dia que no es varen aprovar els
pressupostos de la Generalitat per al 201 6.
En aquest sentit, recomanem al President deixar de costat el procés sobiranista i assumir que del 27-S no surt un mandat ciutadà per la
independència. El seu full de ruta és il· lusori, no hi ha un camí unilateral, il· legal, a la independència ni al referèndum. No poden seguir governant com
si res. La ciutadania mereix més sinceritat, realisme i eficàcia.

La cultura és sempre un bé delicat i complex. La cultura és una potent eina de desenvolupament, un element imprescindible per fer avançar la societat. A nivell local, és
una de les eines que tenim per cohesionar el nostre poble.
Allò que entenem per cultura sovint s’ha lligat a les festes populars, a les festes majors i els aplecs que celebrem principalment aquests mesos de calor. Evidentment que
la cultura és molt més, però les bases per fer-la comprensible, per fer-la abastable a la majoria, les posem des de la modèstia d’una festa de barri o el concert d’un
divendres qualsevol.
Tan sols per això ja caldria fer un homenatge a totes les entitats que es dediquen a portar-nos un bocí de cultura al nostre poble. Són entitats portades des del
voluntariat, des de les inquietuds artístiques, mai des del càlcul del benefici econòmic o polític.
Aquesta força cultural genera recel del poder, que veu com amb mitjans precaris aquestes entitats arriben molt més enllà que el pressupost municipal. Des de
l’ajuntament es fa només una part d’aquesta feina. La fonamental, la transcendent, és la feina que es fa des d’associacions i entitats. Perquè la cultura col·lectiva es fa
des de la mobilització de la societat.
Aquests dies ho hem viscut en dos esdeveniments que han coincidit: la Sagrera va organitzar la seva festa i el Bier Garten de l’Aliança va celebrar la seva tercera edició.
Un cop més es va demostrar que aquestes iniciatives populars triomfen perquè la gent les sent pròpies. Només amb una mica de publicitat mobilitzen gent de tot arreu.
Per això, ara que obrim aquesta època de l’any, cal agrair més que mai la feina de les entitats que canalitzen els esforços per portar a casa nostra la cultura. Hem de
felicitar a totes les entitats que lluiten des de l’esforç desinteressat, cada dia, per aconseguir posar la cultura als nostres carrers.
Esperem que aquest estiu gaudiu de les festes populars. Bon estiu i bones vacances a tothom que en pugui tenir.

En el momento de escribir estas líneas, todavía no sabemos cuál sería el resultado de las elecciones generales del 26 de junio. En primer lugar, queremos agradecer a todas
las personas que han votado la coalición de EN COMÚN PODEM (de la que EUIA forma parte) y que han contribuido con su voto a que en este país empiece a gobernar la
gente normal. Gobernar por y para la gente y no sólo para los de siempre.
Por otro lado, el pasado 28 de Mayo inauguramos la nueva sede de EUIA Lliçà d’Amunt. Queremos agradecer desde aquí al más del centenar de personas que nos
acompañaron este día tan importante para nosotros. Fue un día especial, nos acompañaron: militantes, simpatizantes, representantes de partidos municipales y amigos de
Lliçà y de otras poblaciones. Aunque si tenemos que destacar la presencia de alguien, no puede ser otro que nuestro compañero CAYO LARA, que mostrando de nuevo su
humildad y generosidad se desplazó a Cataluña exclusivamente para acompañarnos en este día. Un acto muy emotivo, ya que en primer lugar el compañero Francisco León
recordó los inicios de nuestro partido en Lliçà d’Amunt, la gente que luchó y los que aún hoy siguen al pie del cañón. Seguidamente el compañero Javier Adalid explicó como
este grupo de militantes y simpatizantes habían renunciado a sus propias vacaciones para reformar el local del que hoy es nuestra sede. Un grupo de militantes y
simpatizantes comprometidos con una idea y una ilusión: la lucha por un mundo justo y del que todo el mundo tiene derecho a disfrutar y no padecer, como pasa en la
actualidad con esta vergonzante política ultra-derechista a la que estamos sometidos los ciudadanos de este país, desde hace mucho tiempo. Para finalizar, nuestro
compañero CAYO LARA, nos hizo una radiografía de la situación política actual en nuestro país. Una radiografía inquietante tal y como hemos comentado anteriormente,
pero con esperanza. La esperanza de que a pesar de la política del miedo de algunos, los ciudadanos cojan las riendas de este país y envíen a su casa a todos los
personajes que durante tanto tiempo nos han humillado y denigrado. Gracias CAYO!!
Por último, recordaros que cada martes y jueves desde las 1 8:00h y hasta las 20:00h estamos en nuestra sede para que todos los vecinos que nos queráis visitar y
compartir con nosotros inquietudes, lo podáis hacer. La dirección es C/ FRANCESC MACIÀ Nº 1 6.
POTSER ALGÚ S’HO HA DE FER MIRAR:
Degut a que un dels nostres socis no ha estat a l’alçada de les circumstàncies, el Parlament de Catalunya NO aprovarà els Pressupostos de la Generalitat 201 6. Les conseqüències negatives
que aquesta situació provoca a la vida dels ciutadans/es s’agrupa en el que han anomenat Pla de xoc en l’àmbit social. Qui són aquells que diuen que CDC no és preocupa pels temes
socials? potser ara ja tenim la resposta... El projecte del Pla de xoc ens proposa:
32 M€ en Ensenyament: en beques menjador (permetrà 22.430 ajuts més les de 7600 infants en escoles bressol de 0 a 3 anys), increment de dotació en transport escolar (7000 alumnes
afavorits), contractació de personal docent per a centres de màxima complexitat (1 42 dotacions, més plans educatius d’entorn en 1 4 municipis afectant a un total de 81 centres).
1 03,3 M€ en Salut: reducció d’un 50% del temps mitjà de les llistes d’espera de primera visita a especialista i proves diagnòstiques, reducció 1 0% de les llistes d’espera quirúrgiques,
reobertura i recuperació d’horaris de CAP i/o CUAP, tractaments farmacològics de forma universal a totes les persones, pla de rescat a les persones afectades del síndrome de sensibilitat
central, garantir la igualtat d’accés a totes les dones a la reproducció assistida.
1 20 M€ en Treball, Afers Socials i Famílies: renda mínima d’inserció (5830 nous beneficiaris), increment de places residencials d’atenció a gent gran i a persones amb discapacitat (1 470
places més), increment de dotació per serveis d’atenció domiciliària per persones amb dependència (6500 usuaris més), increment de 1 40 places per a persones amb problemàtica social
(derivada de malaltia mental, drogodependència o amb VIH-Sida).
20 M€ en Governació, Administracions Públiques i Habitatge: política de prevenció de desnonaments per causa econòmica i social (de 5600-6500 ajuts), Pla d’acció comunitària als barris
amb risc d’exclusió social (1 00 barris).
1 0 M€ en Empresa i Coneixement: garantir el subministrament bàsic a aquelles persones reconegudes per mitjà dels serveis socials amb la condició de vulnerabilitat econòmica i situació de
pobresa energètica (30000 beneficiaris).
En front d’una inversió total de 285,3 M€ en àmbit social, no s’ entén que algú posi pals a la roda als Pressupostos 201 6........potser senyors i senyores de la CUP us ho hauríeu de fer mirar.

El passat 24 de maig va fer un any de les Eleccions Municipals. Els resultats van deixar el Partit Popular fora del govern després d’haver-ne format part en les
dos mandats anteriors: del 2007 al 2011 en coalició del PP amb PSC i CiU, i del 2011 al 201 5, amb un acord amb el PSC.
Governar amb tres partits no és fàcil, per les diferències ideològiques i de criteri. Però tot i això, des del PP vam ser prou responsables i capaços d’aparcar les
ideologies i ens vam centrar en el nostre municipi. Va ser un mandat dur però també enriquidor, sobretot quan vam veure que tres partits tan dispars ens
posàvem d’acord en la majoria de temes rellevants per Lliçà: els equipaments, les infraestructures i l’habitatge.
Vam construir 64 pisos de protecció oficial. D’aquests, l’Ajuntament se n’ha quedat 11 per destinar-los al lloguer social. Vam tirar endavant la Biblioteca
Municipal, l’escola bressol Nova Espurna, el Casal de la Gent Gran, la Deixalleria Palaudàries, el Camí de la Serra i el Centre de Rehabilitació Física. A més,
vam renovar l’enllumenat de Can Salgot i can Farell, vam treure els pals del cablejat elèctric i vam canalitzar-lo en part a Can Lledó i Ca l’Artigues. I sobretot,
vam començar a redactar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) i vam signar els convenis del centre comercial Sorli Discau i els de Mango i Biokit.
En el mandat 2011 -201 5, CiU no va voler entrar al govern format per PSC i PP. En aquests anys, la nostra prioritat va ser rebaixar el deute municipal, passant
dels 1 2 Milions d’euros fins deixar-lo al final de legislatura en poc més de 6 Milions.
A mig mandat, ens vam quedar en minoria i no es va poder finalitzar el programa d’inversions previst. No obstant, vam impulsar el desplegament de la fibra
òptica i de la xarxa de gas natural. Es va aprovar el POUM, es van redactar els projectes de la rotonda de la BV1 602 amb la BV1 432 i l’estudi de la rotonda de
la BV1 602 amb el carrer de la Metal·lúrgia; i es van fer obres importants com la rotonda a la bifurcació del camí de Ca l’Estapé amb Ca l’Artigues.
Creiem que les accions parlen per nosaltres.
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Entitats i Lectors
Grans resultats del Bmx
Valles al campionat de
Catalunya de BMX

Playback de la Colla de Gitanes
Un any més, la colla de
Gitanes organitzem la festa
del Playback per finalitzar
les activitats d’aquesta
temporada.
L’espectacle és un musical
en format de Playback
realitzat per tots aquells
balladors i balladores de la
colla que els darrers dies
l’han anat preparant.
Dels més petits als més
grans, tothom es transforma
dalt de l’escenari interpretant
alguns dels cantants de
moda o dels que ja formen
part dels nostres records.
Aquest any hi ha moltes
novetats respecte d’altres
anys, renovar-se o morir.
Qui vulgui venir-hi, té dues
maneres de fer-ho:
- sessió completa de dinarespectacle, a les 2 del

migdia. Cal comprar el tiquet
prèviament, els divendres de
6 de la tarda a 1 2 de la nit,
durant els assajos, al gimnàs
de l’Institut.
- només l’espectacle, a les 4
de la tarda. L’entrada val 3€.

Aquest any el Playback serà
el dia 3 de juliol a la pista
coberta
del
Pavelló
Municipal.
NO US HO PERDEU!
Ball de Gitanes

Campeonato de Cataluña de Kyokushinkai FCK
El 30 de abril de 201 6 se
celebro en el pabellón
municipal de Lliçà d’Amunt
el
Campeonato
de
Cataluña de Kyokushinkai
el cual fue organizado por
la Federación Catalana de
Karate con la colaboración
de la Associació Esportiva
Shorin-Ryu Karate Goshindo el cual consiguió los
siguientes resultados:
KATA:
1º
- Marc López
- Núria Pérez
2º
- Paula Ruiz
3º
- Laura Vallet
- Adrián Fernández

La XXXV edició del campionat de Catalunya de BMX
es va disputar el passat 22
de maig al circuit permanent
de Mataró. Prop de 11 5 corredors es van donar cita en
una gran jornada, amb un
alt nivell competitiu.
El club ja pot presumir de
tenir un flamant Campió de
Catalunya a la categoria
reina. El Elit Adria Garcia es
fa amb el maillot groc amb
una
superioritat
incontestable.
Per un altre lloc Ariadna

Barbero
es
proclama
subcampiona i Jorge Lago
puja al tercer calaix.
Cristina Garcia i Monica
Comadran es queden tan
sols a un punt de pujar al
podi.
Daniel Herranz, Davinia
Garcia, Cristhian Argüelles i
Jose M. Alvarez van arribar
a las finals situant-se entre
els 6 millors de Catalunya.
El club esta orgullós de la
seva escuadra.
Bmx Valles Club

Felicitats
- Judit Rando
KUMITE :
1º
- Sergi García
- Héctor Moya

3º
- Álex Redondo
- Juan Antonio González
Club Shorin-Ryu

Resultados de los Campeonatos de Catalunya
de ciclismo infantil en ruta
El domingo 22 de mayo a
Sant Julià de Vilatorta se
demostró una vez más la
fortaleza del ciclismo de
Lliçà d'Amunt quedando
Sandra Artigas del Amunt
C.C-Tbikes-Biokit.
1 ªen
categoría infantil femenina y
Noelia Vergara también del
Amunt C.C.-Tbikes-Biokit y
por tanto Campeonas de
Catalunya
Infantil
de
carretera.
Además otras corredoras
del Lliçà d'Amunt que corren
en otro club de carretera,
pero que empezaron sus
pasos en nuestro club,
también
obtuvieron
excelentes resultados como

Nerea Bastida 3ª en
categoría Infantil femenina y
Mónica Calero 2ª en

categoría Alevín femenina.
Amunt Club Ciclista

El passat 11 de juny, en el
Complex
Esportiu
de
Martorell, tres lliçanenques
van aconseguir la Copa
Catalunya de Futbol 201 5201 6, en la categoria de
Femení Cadet-Infantil, en
guanyar contra el Sant
Celoni a la tanda de penals
2-2 (3-4). Es tracta de
VICTORIA
RINCON
FABRE, NATALIA GARCIA
PIQUERAS i LAURA JUY
BELTRAN;
les
tres
jugadores formen part de la
plantilla del Club de futbol
PENYA BLANC BLAVA-LA
ROCA,
i
aquesta
temporada 201 5-201 6 han

assolit la 1 ª posició de la
LLIGA, 1 ª posició en el
TORNEIG
COMPLEMENTARI
i
finalment
la
COPA
CATALUNYA.
Aquest equip s’ha format
nou aquesta temporada a
nivel de jugadores i
d’entrenadors.
Donem les gràcies al Carles
i l'Omar, els entrenadors, i a
la resta de jugadores
d’aquest equip per la feina
tan ben feta.
Gran any per aquestes
noies i per tot l’equip.
Pares de les lliçanenques
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Telèfons

Agenda

Biblioteca Ca l’Oliveres

Nit de l'esport

Cambra Catalana.

CAP La Cruïlla
93 864 00 90

Hora: 21 h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: Ajuntament

Aplec de Santa Justa

93 841 61 55

Diumenge 3 de juliol

93 860 71 1 6
93 841 52 50

CAP Palaudàries
Casal de la Gent Gran
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05

Escola Lliçà (antiga Països Catalans)
93 841 56 05

Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)
93 841 46 52

Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Divendres 1 de juliol

Festa del Playback
Lloc: pista coberta del Pavelló
Organitza: Ball de Gitanes

Presentació del programa
de treball de l'equip de govern
Dijous 7 de juliol

Hora: 1 9h
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Ajuntament

Centre Cívic Palaudàries

Liceu a la fresca

Correus i Telègrafs

"La Bohème".

93 864 60 1 0

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

Divendres 8 de juliol
Hora: 22h
Lloc: era de la Biblioteca
Organitza: Ajuntament

II Cicle de vermuts musicals a la terrassa
Diumenge 10 de juliol

O'Caray, grup de versions de música
irlandesa. Cinc músics que entre
bromes van acabar formant aquest
grup, la peculiaritat és que cadascú
toca un instrument que no és el seu
principal. Accés lliure.

Hora: 1 2h
Lloc: terrassa de l'ateneu L'Aliança
Més informació: http://www.lalianca.cat/sonsalbar
Organitza: ateneu L'Aliança

93 843 91 21

93 841 55 87

A càrrec de l'autora, Mariah Evans.

Farmàcia Galceran
Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Portabella

Dijous 14 de juliol

Hora: 1 8.30h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca

93 843 93 01

Ca l'Oliveres

93 843 51 65

Dissabte 23 de juliol

Farmàcia Trullols
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05

Diumenge 24 de juliol

Hi haurà un espectacle infantil, jocs
gegants, missa i arrossada popular.

Hora: a partir de les 11 h
Lloc: ermita de Santa Justa
Organitza: Ajuntament

II Cicle de vermuts musicals a la terrassa
Diumenge 24 de juliol

Duviac. Música tradicional de la mà
de Marçal Ramon (acordió diatònic) i
Roser Serrano (violí). Accés lliure.

Presentació del llibre "En
tiempos de guerra"

Farmàcia Esplugas

Hora: 20h
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Ajuntament

Concert de l'OCC

Concert d'estiu de l'Orquestra de

Hora: 1 2h
Lloc: terrassa de l'ateneu L'Aliança
Organitza: ateneu L'Aliança

II Cicle de vermuts musicals a la terrassa
Diumenge 29 de juliol

Jaume Arnella. El cantautor vallesà
tancarà la segona edició del cicle.
Accés lliure.

Hora: 22h
Lloc: terrassa de l'ateneu L'Aliança
Organitza: ateneu L'Aliança

Vols participar de públic al
programa de TV3 "Divendres"?
Dimarts 12 o dijous 14 de juliol
(pendent de confirmar)

Adreçat a persones de totes les edats,
a partir de 1 2 anys. La sortida serà de
tot el dia. Al matí, es farà una ruta per
Barcelona. Hi haurà dinar (a càrrec de
cadascú). I a la tarda s'assistirà al
programa. L'autocar és gratuït.

Inscripcions: Inma (93.841 .71 .1 2),

fins al dimarts 5 de juliol. Places limitades.
Més informació: Associació Dones
del Tenes
Organitza: Associació Dones del
Tenes

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

Local Social Can Farell
93 843 52 56

Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29

Local Social Can Salgot
93 841 77 70

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor

Biblioteca Ca l'Oliveres
Jocs de taula, jocs cooperatius, jocs educatius, jocs
per jugar a la Biblioteca

"Pintem amb els peus"

Memo Loto, Verbalia, Bla,bla, bla, Cubiletras, La oruga de los números, Dixit,
Dominó, Dames, Little Cooperation, La
isla prohibida, Loto, etc.
Lloc: a la sala infantil

Hora: 1 8h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir

Juliol

Especial Tallers creatius juliol:
"Pintem una bossa"
Dimarts 5 de juliol

Pintarem una bossa per portar els
nostres llibres. Cal portar roba que es
pugui embrutar (la pintura que farem
servir no marxa de la roba).

93 841 52 25

Hora: 1 8h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir

93 472 91 38

Parròquia

"El cuc divertati"

Pavelló Municipal d’Esports

Farem un cuc amb un mitjó.

Organisme de Gestió Tributària
93 841 50 54

93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil

de l'1 de juliol. Places limitades.

Dimarts 19 de juliol

Pintarem unes figures molt originals
amb els peus. Cal portar roba que es
pugui embrutar i un drap.
de l'1 de juliol. Places limitades.

Acte de cloenda de les activitats infantils:
Tarda de jocs tradicionals
Dimarts 26 de juliol

Passarem una tarda divertida jugant
a diferents jocs tradicionals (salta a
corda, les gomes, globus d’aigua,
pica paret, el mocador...). Berenar de
coca amb xocolata.
Hora: 1 8h
Lloc: era

Dimarts 12 de juliol

Hora: 1 8h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de juliol. Places limitades.

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

Organitza: Ajuntament

Activitats per a la gent gran
Ajuntament:
Xerrada "Prevenció
l'onada de calor"

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

de

Dimarts 5 de juliol

A càrrec d'una infermera del CAP Vall
del Tenes.

Horari: de 1 0h a 11 .30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Meditació guiada

de 1 7h a 20h

Dimarts 12 de juliol

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Viatge al País Vasc

A càrrec de César Rodríguez.

Horari: de 1 0h a 11 .30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Del 6 al 12 d'agost

El Reiki i els seus beneficis

Viatge en autocar. Estada a l'Hotel
Duque Wellington en règim de pensió completa.
Preu: 420€ (inclou l'autocar, l'hotel,
els dinars extres, les excursions, guia
i assegurança).
Més informació: despatx de l'associació

Dimarts 19 de juliol

A càrrec de César Rodríguez.

Horari: de 1 0h a 11 .30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

"Pintem Mandales"
Dimarts 26 de juliol

A càrrec de César Rodríguez.

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h
nivell 3: Dimarts 1 8h
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h
Ball de saló: Dissabte 1 7.30h
Ball: Segon diumenge de mes

Horari: de 1 0h a 11 .30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

"Ball en línia"

Dilluns i dimecres

Horari: de 1 7h a 1 9h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

"Costura"
Dijous

Horari: de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: 1 5€
Organitza: Ajuntament

1 7h

"Tai-txi"

Divendres

Horari: de 1 0.30h a 1 2h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: 1 0€
Organitza: Ajuntament

Espai Jove El Galliner
I Torneig de Ping Pong
d'estiu
Dimarts 5 de juliol

Perruqueria alternativa
Dimarts 1 9 de juliol

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

Convertirem l’Espai jove amb una
perruqueria d’allò més original. Vols
fer-te trenes de colors, xurros de fil o
una rasta natural, vine al Galliner i
posa’t guapo/a!

Dijous 7 de juliol

Dijous 21 de juliol

Cuina jove

Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzem tallers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares! Aquest mes farem
galetes decorades amb Fondant.
Emporta't unes divertides galetes
personalitzades que, a més, estaran
boníssimes.

Fòrum jove

Dilluns 11 de juliol

Estem elaborant el Pla Local de
Joventut 201 7-2021 . Si vols dir-hi la
teva i formar part d’aquest procés,
vine al Fòrum jove a les 1 7h a la sala
d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Al finalitzar, estareu convidats a un
piscolabis. Si ets jove, mou-te!

Tardes creatives

Taller de mini-food amb Fimo. Crea
diferents miniatures d'aliments, que
després podràs fer servir com a
clauer, arracades, anells...

- 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 de l'Espai Jove El
Galliner:
Mes de juliol: de dimarts a dijous,
de 17h a 20h; dilluns i divendres,
tancat.
Mes d'agost: tancat.
L'Espai Jove El Galliner tornarà a
obrir el dilluns 12 de setembre.

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. No hi tenen cabuda les enti
tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.
Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

