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Canvi de lluminàries per a l’estalvi 
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Les Ordenances 2020 intenten tendir a 
l’equilibri entre despeses i ingressos
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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) 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

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

El temps passa de pressa, 
ja ha passat un altre any, ja 
som al desembre i tenim a 
tocar el Nadal. Quan t’ado-
nes que ja ha passat un any 
més, perquè el calendari t’ho 
marca, trobes la necessitat 
de fer balanç, de mirar en-
rere, de veure tot el que hem 
construït, malgrat els entre-
bancs del dia a dia. Aquest 
exercici ens ajuda a veure 
que hem avançat, ens aju-
da a continuar treballant dia 
a dia i, sobretot, a pensar el 
futur, perquè sabem que en-
cara hi ha molt per fer. 

Són molts els projectes i 
les activitats, a més dels 
habituals de cada any, 
que durant aquest 2019 
que ja acaba hem dut a 
terme. Quan dic ‘hem’ vull 
dir precisament això, que 
hem fet entre tots i totes, 
ja que és el resultat de la 

suma de molts esforços.
Vull deixar palès que tots 
els projectes i totes les ac-
tivitats ens il·lusiona a tots 
i totes, perquè tenen la fi-
nalitat de millorar la vida 
dels nostres veïns i veïnes. 

Vull destacar la presenta-
ció del futur centre de Lliçà 
d’Amunt, un projecte de fu-
tur que avui ja és una reali-
tat amb la seva aprovació 
duta a terme aquest any. La 
celebració dels 20 anys de 
Transports de Lliçà d’Amunt. 
Un servei que no s’entendria 
sense ell el nostre municipi 
i que tancarem aquest any 
amb rècord d’usuaris. Tam-
bé vull destacar la inaugura-
ció del Casal de la Gent Gran 
de Palaudàries que ja permet 
una major i millor comunica-
ció de la gent més gran de la 
zona d’aquesta part del mu-
nicipi i un gran ventall d’ac-

tivitats dirigides a aquest 
sector de la població. I me’n 
deixo moltes altres però vo-
lia posar de relleu algunes de 
les principals.

Aquest és el camí, aquesta 
és la manera que tenim els 
lliçanencs i lliçaneneques 
de millorar el present i fer 
futur, sumant sinergies i 
esforços. Tot plegat són 
com petits somnis com-
partits fets realitat, i se-
gur que d’aquesta mane-
ra continuarem construint 
futur, i ho farem tenint en 
compte la següent pre-
missa d’una dita anònima: 

L’entusiasme i l’optimisme 
són les cames de la vida; 
el desànim i les decepci-
ons, les barreres; l’enveja i 
la maldat, l’oli relliscós en el 
paviment; els nostres SOM-
NIS, el motor.

Vull aprofitar per desit-
jar-vos de tot cor, en nom 
de tot el personal municipal 
i de l’Equip de Govern,  un 
Feliç Nadal i un bon 2020.

opinió
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar 
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi 
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la 
reserva de publicitat.

L’Ajuntament està canviant 
lluminàries dels barris  de Ca 
l’Artigues i Ca l’Esteper. L’ob-
jectiu principal d’aquesta ac-
tuació és l’estalvi energètic i 
econòmic. Les actuals llumi-
nàries són amb làmpades de 
vapor de sodi d’alta pressió 
(VSAP). Les noves lluminàries 
són de Led. 
El canvi a la tecnologia LED 
suposa reduir el consum 
d’energia, més durabilitat de 
les bombetes i il·luminació 
més uniforme. 
LED és la sigla de Luminiscen-
ce Emitting Diode (diode emis-
sor de llum). Darrera d’aquest 
acrònim hi ha una tecnologia 
en ple desenvolupament i que 
té un dels principals reptes 
en el camp de la il·luminació 
d’exteriors. 
El Led és un díode o semicon-
ductor molt senzill que, en 
determinades condiciones 
elèctriques, emet llum donat el 

moviment dels electrons en el 
seu interior. Es tracta d’un dis-
positiu electrònic, no d’un dis-
positiu de descàrrega com són 
les làmpades actuals. 
Per les seves reduïdes dimen-
sions i versatilitat es conside-
ra el potencial del LED molt 
elevat perquè al reduït tamany 
hi suma també una llarga vida, 
ja que no té filaments ni gas 
intern, amb la qual cosa els 
nivells de desgast són també 
més baixos.
El municipi està evolucionant 
cap a una millor sensació lu-
mínica als carrers, no perquè 
incorporem més llum, sinó per-
què es reparteix millor i hi ha 
una major eficiència energètica 
en incorporar les millors tecno-
logies lumíniques del mercat.
A més del canvi de lluminàries, 
es millorarà la telegestió dels 
quadres elèctrics d’enllume-
nat, que augmentarà la capaci-
tat de detecció de problemes a 

les línies d’enllumenat públic i 
minimitzarà el temps necessari 
per resoldre  les incidències.
Al barri de Ca l’Artigues es  
substituiran 585 lluminàries 
(carrers Alacantén,  Alcoià, 
Bages, Ca l’Artigues, Capcir, 
Conflent, Costera, de la Pla-
na, Empordà, Garraf, Garri-
gues, Garrotxa, Llitera, Mari-
na,  Matarranya, del Mestral, 
Osona, Pallars, Ribera d’Ebre, 
Ripollès, Rosselló, de la Sel-
va i Vallespir). L’obra anirà a 
càrrec de l’empresa Electrici-
tat Boquet SL i té un cost de 
177.338,81€ (IVA inclòs). 
Al barri de Ca l’Esteper es 
substituiran 292 lluminàries (als 
carrers  Antoni Gaudí, Avda. 
de Ca l’Estaper, Camí de la 
Pineda, de la Serra, Emili Sala, 
Frederic Marès,  Isidre Nonell, 
Jacint Rigau, Josep Clarà, 
Josep Llimona, Josep Maria 
Sert, Josep Puig i Cadafalch, 
Juli Garreta, Lluís Domènech i 

Canvi de lluminàries a 
Ca l’Artigues i Ca l’Esteper
L’objectiu principal d’aquesta actuació és l’estalvi energètic i econòmic.

notícies de l’Ajuntament

Montaner, Maria Fortuny, Pau 
Gargallo, Ramon Casas, Ra-
mon Llull i Vicenç Banyuls). 
L’obra anirà a càrrec de l’em-

presa Elecnor SA i té un cost 
de 73.634,14€ (IVA inclòs). En 
aquest cas, es rebrà una sub-
venció de la Diputació. 
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II Concurs d’arbres de Nadal
L’Ajuntament convoca a tota 
la ciutadania al II Concurs 
d’arbres de Nadal. Si creus 
que tens el millor arbre de Na-
dal participa-hi de la següent 
manera:
1. Fes una fotografia al teu ar-
bre de Nadal. Hi haurà d’apa-
rèixer un cartell on, de forma 
clara i nítida, es pugui llegir 
“Concurs d’arbres de Nadal 
de Lliçà d’Amunt 2019”.
2. Podran participar-hi totes 
aquelles persones que tinguin 
el domicili al municipi de Lliçà 
d’Amunt.
3. Envia la fotografia al cor-
reu cultura@llicamunt.cat o al 
número de whatsapp 666 564 

963. La data límit per envi-
ar-la és el dimecres 18 de de-
sembre a les 14h. Al correu o 
missatge hauràs de posar les 
teves dades: nom i cognom, 
adreça postal, telèfon de con-
tacte i correu electrònic. 
4. Hi haurà tres premis als mi-
llors arbres de Nadal, que es-
collirà un jurat. Els premis són:
• 1r premi: 150€ i 2 entrades 
per anar a veure Els Pastorets.
• 2n premi: 100€ i 2 entrades 
per anar a veure Els Pastorets. 
• 3r premi: 50€ i 2 entrades per 
anar a veure Els Pastorets.
Consulta les bases del con-
curs a través del web munici-
pal www.llicamunt.cat

Concerts de Nadal de 
l’Escola de Música
L’Escola de Música de la Vall 
del Tenes ha programat una 
sèrie de concerts de Nadal, 
que tindran lloc entre el 13 i el 
20 de desembre. En aquests 
concerts participaran els més 
de 300 alumnes del centre. Hi 
haurà actuacions de les corals, 
de les agrupacions de mú-
sica moderna i clàssica, i de 
les orquestres de vent, corda 

i percussió, a més dels grups 
d’alumnes d’iniciació. Els con-
certs es faran a l’Ateneu l’Ali-
ança i a l’Església Parroquial 
de Sant Julià de Lliçà d’Amunt; 
al Centre Cívic i Cultural La 
Fàbrica de Santa Eulàlia de 
Ronçana; al Teatre Auditori 
Polivalent de Bigues i Riells; 
i al Casal Social i el Casal de 
Joves El Kaliu de Lliçà de Vall. 

Per Reis, cap infant sense 
regal

Com l’any passat, la regidoria 
d’Acció Social proposa dues 
opcions per participar en la 
Campanya solidària de recolli-
da de joguines. 
L’objectiu d’aquesta campa-
nya és recaptar joguines per a 
diverses franges d’edat, noves 
o en perfecte estat, per repar-
tir-les entre els nens i joves be-
neficiaris de Serveis Socials i 
que cap infant es quedi sense 
joguina la nit màgica de Reis. 
Les persones que vulguin col-
laborar-hi poden:
- Portar joguines noves o en 
perfecte estat. 
- Apadrinar una carta de Reis. 
Els nens i joves beneficiaris 
de Serveis Socials escriuran 
una carta als Reis i les per-
sones que vulguin fer realitat 
la seva petició podran recollir 
una carta a les dependències 
de la regidoria d’Acció Social 
i col·laborar amb un regal con-
cret per a una persona deter-
minada. 
La donació de joguines es farà 
de l’1 al 14 de desembre, de 
dilluns a divendres, de 16h a 
20h, a Can Godanya. I, la re-
collida de cartes serà les ma-
teixes dates de dilluns a diven-
dres de 9 a 14h i els dilluns de 

16 a 17h. 
Més informació, a la regidoria 
d’Acció Social.

La Campanya solidària de re-
collida de joguines es va enge-
gar fa quatre anys. 

La campanya solidària de recollida de joguines també ofereix la 
possibilitat d’apadrinar una carta de Reis.

La donació de joguines es del 1 al 14 desembre al Parc de Can Godanya, carrer de la
Fàbrica s/n. i, si apadrines, recorda portar el regal amb la carta de l’infant.

De dilluns a divendres de 16 a 20h · T: 673 375 318

Coneix els Reigs Mags d’Orient en persona
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, en la visita que faran 
al nostre municipi el diumenge 
5 de gener, rebran 10 nens o 
nenes en audiència privada a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
Qui vulgui ser afortunat/da 
de formar part d’aquest grup 
d’infants, primer haurà de fer 
préstec de llibres a la bibliote-

ca entre els dies 9 i 20 de de-
sembre, emplenar una butlleta 
i dipositar-la en una urna. En-
tre totes les butlletes rebudes, 
es farà un sorteig i el nom dels 
10 guanyadors es donaran a 
conèixer a les xarxes socials  
a partir del dilluns 23 de de-
sembre, a més de contactar 
amb ells personalment.

Aquesta activitat va dirigida a 
infants entre 4 i 9 anys empa-
dronats al municipi. 
Per a més informació podeu 
posar-vos en contacte amb 
la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, trucant al 93 
841 52 25 o bé enviant un 
correu electrònic a cultura@
llicamunt.cat. 

Es busquen Patges Reials
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient arribaran al nostre 
municipi el diumenge 5 de ge-
ner del 2020 carregats de mà-
gia, il•lusió i regals per repartir, 
i necessiten l’ajuda dels seus 
patges. Si tens ganes de pas-
sar-t’ho bé fent de patge reial, 
dóna’ns les teves dades (nom 
i cognoms, adreça, telèfon, 
correu electrònic i edat) a tra-
vés del correu electrònic cul-
tura@llicamunt.cat o trucant al 
93 841 52 25 i demanant per 
la regidoria de Cultura. Pot 

participar-hi tothom qui vul-
gui, a partir dels 12 anys. 
El període d’inscripció és del 
2 al 13 de desembre, ambdós 
dies inclosos; no s’acceptarà 
cap sol•licitud abans ni des-
prés d’aquestes dates. Les 
inscripcions es faran per es-
tricte ordre d’arribada, inde-
pendentment de l’edat dels 
inscrits. Les places són limita-
des. Un cop passat el termini 
d’incripció es portarà a terme 
una reunió informativa amb 
tots els participants. 
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Com anunciàvem a l’Infor-
ma’t d’octubre, aquest Nadal 
l’Ajuntament no ha organitzat 
la Fira de Nadal, tot i que en 
manté les activitats comple-
mentàries com el tió i la xo-
colatada popular, però la regi-
doria de Cultura ha repensat 
la programació de les festes 
nadalenques i ha creat activi-
tats noves i diferents. 

Pista de patinatge sobre gel
Per primera vegada a Lliçà 
d’Amunt, aquest Nadal es po-
drà patinar sobre gel en una 
pista de més de 200 metres 
quadrats, que estarà situada 
a la plaça de Julià Martí i Pou. 
Per imaginar-vos les dimensi-
ons, podem dir que hi caben 
50 persones patinant al ma-
teix moment. Hi serà des del 
dissabte 21 de desembre fins 
el dimarts 7 de gener, de di-
lluns a divendres de 16h a 20h 
i els dissabtes i diumenges de 
10h a 14h i de 16h a 20h. El 
preu serà de 3€ per persona 
i donarà dret a mitja hora de 
patinatge i al lloguer de pa-
tins. Altres ofertes es podran 
consultar al mateix espai. Hi 
haurà monitors de pista. Els 
dies 25 de desembre i 1 de 
gener la pista romandrà tan-
cada. Serà obligatori l’ús de 
guants d’hivern per accedir a 
la pista. 

El Tió més gran i divertit del 
món
El Tió més gran i divertit del 
món no faltarà a la cita de 
cada any al nostre poble. 
L’Ajuntament convida a pe-
tits i grans a fer cagar el tió, 
el dissabte 21 de desembre, a 
partir de les 17.30h, a la plaça 
Julià Martí i Pou. 

Xocolatada popular
Per aquest mateix dissabte 
21 de desembre, a la matei-
xa plaça de Julià Martí i Pou, 
l’Ajuntament prepararà la tra-
dicional xocolatada popular, a 
les 18h. L’Associació de co-
merciants i botiguers de Lliçà 
d’Amunt col·labora en aques-
ta activitat aportant melindros 
que vendran al preu de 1€. Els 
diners recollits aniran desti-
nats a les paneres solidàries 
de Càritas Parroquial de Lliçà 
d’Amunt.

Ball de Nadal 
L’Ajuntament, amb la  col·la-
boració de l’Aliança, ha tornat 
a organitzar un Ball de Nadal 
per a la gent gran. Serà el 
diumenge 22 de desembre, 
a les 18h, a l’ateneu. Aquest 
ball està dedicat a tota la gent 
gran empadronada al municipi 
major de 65 anys. Les invita-
cions s’han de recollir a l’OAC 
de l’Ajuntament a partir del 9 

de desembre i fins a exhaurir 
existències. L’aforament és li-
mitat a la capacitat de la sala.

Parc de Nadal
El Parc de Nadal, torna un 
any més, amb uns dies plens 
d’activitats per als més petits 
de la casa, nens i nenes de 0 a 
12 anys. A l’interior del Pave-
lló hi haurà tallers creatius, in-
flables, maquillatge, zona per 
a nadons, espais de jocs di-
versos i consoles, entre altres 
activitats. Aquest any, com a 
novetat, podrem posar-nos a 
prova i passar una bona es-
tona amb l’ “Scape Room” 
que “Tricric” ens oferirà (més 
informació a www.tricric.cat).
A l’exterior del Pavelló hi hau-
rà un circuit de karts a pedals, 
una pista de làser combat i 
inflables per als més grans. 
Aquesta serà l’oferta lúdica 
gratuïta de la propera edició 
del Parc Infantil de Nadal, 
que tindrà lloc del 28 al 30 
de desembre,  de 16h a 20h, 
al Pavelló d’Esports, i podria 
ampliar-se al matí. 

Representació d’”Els Pasto-
rets”
Aquest any la programació 
de Nadal tornarà a comptar 
amb Els Pastorets, una re-
presentació teatral de tradició 
nadalenca que fa molts anys 
que no s’escenifica al munici-
pi i que s’ha recuperat. Hi ac-
tuen part de l’elenc d’actors i 
actrius que participaven anu-
alment a l’obra de teatre de 
Sant Jordi “Catalunya, prin-
cesa meva”, que ha passat a 
ser bianual, com ho seran Els 
Pastorets. I també  hi actua 
gent que havia fet Els Pasto-
rets al municipi anys enrere i 
noves incorporacions, a més 
d’entitats locals. 

Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Juntament amb aquest butlletí s’ha repartit un programa amb les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han 
organitzat per les festes de Nadal 2019-2020, que van del 9 de desembre al 6 de gener; es tracta d’una programació 
tradicional d’esperit nadalenc, on destaca com a novetat una Pista de patinatge sobre gel. 

La representació d’Els Pas-
torets de Josep Maria Folch i 
Torres tindrà lloc els dies 28 i 
29 de desembre a les 19h, a 
l’Ateneu l’Aliança.
Les entrades s’han de recollir 
a l’OAC de l’Ajuntament o al 
Casal de la Gent Gran del cen-
tre, fins a exhaurir existències 
i a partir del 16 de desembre. 
El sistema de pagament serà 
el conegut com a taquilla in-
versa on els espectadors, al 
finalitzar l’obra, dipositaran el 
que creguin que val la repre-
sentació. Els diners recollits 
aniran íntegrament destinats 
a Càritas Parroquial de Lliçà 
d’Amunt.

La programació del Nadal 
2019-2020 també inclou la 
campanya “Puja al Bus per 
la Marató de TV3” de la re-
gidoria de Transport públic i 
mobilitat, i la Nit de l’Esport 
de la regidoria d’Esports, a 
més de les activitats del de-
sembre de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres: Tarda de jocs de 
taula en família; Taller cre-
atiu; Taller “Diy: Fes-t’ho tu 
mateix/a”; L’hora del vermut: 
Tast de xocolata; Taller de 
manualitats per adults; Bibli-
olab “Roller coaster & Loo-
pings”; i Sons de colors. 

També inclou la programació 
de desembre de l’ateneu 
L’Aliança: Cicle de xerrades: 
Situació actual de l’econo-
mia i les empreses; Matins 
tranquils: Concert de bols ti-
betans; i Espectacle infantil: 
Txema The Postman. 

Tampoc falten a la programa-
ció de Nadal d’enguany acti-
vitats organitzades per altres 
entitats locals: un taller de 
fanalets en anglès a càrrec 

de l’escola Kids&Us, una ba-
llada de sardanes a càrrec 
del grup Tocats per la sarda-
na, el Concert de Nadal de la 
Coral l’Aliança, la Missa del 
Gall de la Parròquia de Sant 
Julià i el tradicional Quinto 
de Nadal del grup d’Esplai, 
a més de Concerts de Nadal 
de l’escola de música. 

Per donar la benvinguda a 
l’any 2020, després de les 
campanades, a les 00.45h, 
l’ateneu l’Aliança ha prepa-
rat una Gran Festa de Cap 
d’Any a l’ateneu, i l’Ajunta-
ment també ha organitzat un 
Concert de Cap d’Any, per 
al dilluns 1 de gener, a les 
20h, al Pavelló d’Esports, a 
càrrec de la Bandeltenes.

Però, la programació d’aques-
tes festes no s’acaba aquí; 
el mes de gener continuarà 
amb l’Oficina dels somnis a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres per 
lliurar la carta dels Reis Mags 
al Patge Xumet i la Patgessa 
Amèlia; la visita del carter reial 
als Centres Cívics; i l’arriba-
da de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient.
En el proper butlletí explica-
rem les activitats que inclou el 
programa de Nadal pel gener.

notícies de l’Ajuntament



6 - 

notícies de l’Ajuntament

Bibliolab “Roller Coaster i Loopings”
Dimarts 17 de desembre de 
17:30h a 18:45h a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres tindrà lloc aquest 
taller de looping i rampes de 
rècord per activar la imagina-
ció! Es crearà, amb materials 
domèstics, un circuit el més 
gran i complicat possible, per 
tal que la bola pugi i baixi ram-
pes, travessi loopings i demés 
piruetes emocionants. 
Adreçat a infants de 5 a 10 
anys. Places limitades. Inscrip-
ció prèvia a partir del 2 de de-

sembre.
Aquest taller forma part del ca-
tàleg d’activitats del programa 
“BIBLIOLAB” que s’ofereix a 
les biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals (XBM) 
de la Diputació de Barcelona. 
Són activitats caracteritzades 
per una metodologia experi-
mental i participativa inspirada 
en les idees BiblioLab d’inno-
vació i creació a partir de les 
quals els assistents puguin ac-
cedir i generar coneixement. 

Tarda de jocs de taula en família
La Biblioteca Ca l’Oliveres, 
amb la col·laboració de la bo-
tiga especialitzada en jocs de 
taula HomoLudics de Grano-
llers, ofereix una tarda de jocs 
de taula en família per agafar 
idees per aquestes festes de 
Nadal. 
Dilluns 9 de desembre a par-
tir de les 17h i fins les 20h a 
la sala infantil de la Biblioteca 
es podrà jugar a jocs de tau-
la com per exemple El Frutal, 

Woolfy, Tiburón!, Fantasma 
Blitz, Miau Guau Galletas, Ma-
jesty, etc.
Durant la tarda es podrà estar 
l’estona que es vulgui i hi hau-
rà personal de la botiga que 
explicarà el funcionament dels 
jocs de taula a demanda. 
Veniu a passar la tarda en fa-
mília tot jugant i descobrint 
nous jocs de taula!
Adreçat a famílies amb infants 
de 4 a 10 anys. 

Taller: “Diy: Fes-t’ho tu mateix/a”
La Biblioteca Ca l’Oliveres, 
amb la col·laboració de la bo-
tiga Leroy Merlin del municipi, 
portaran a terme un taller de 
joguines de fusta adreçat a fa-
mílies.
Durant el taller es construirà i 
decorarà una petita joguina de 
fusta mitjançant les peces de 
fusta ja fetes. Tot el material 

és patrocinat per Leroy Merlin 
i el taller també és dinamitzat 
pel personal de la mateixa bo-
tiga. 
Tindrà lloc el dijous 12 de de-
sembre a les 18h i va adreçat 
a famílies amb infants a partir 
de 5 anys. Places limitades. 
Inscripció prèvia a partir del 2 
de desembre. 

Tast de xocolata a  
Ca l’Oliveres
Acabem l’última activitat de 
l’any de l’Hora del vermut amb 
un tast de xocolata, el dissab-
te 14 de desembre a les 12h, 
a càrrec de la Núria Valentí 
Arbós, directora de la revista 
Art-e-sans. 
La xocolata sempre ens porta 
records de berenars d’estiu i 
de la mona de Pasqua. La xo-
colata és aquell producte que 
tothom aprecia, fins i tot els 
pocs llaminers també se l’esti-
men, perquè hem crescut amb 
la xocolata entre els dits. Però, 
sabem ben bé la història de 
la xocolata? En aquest taller 
quedareu ben parats del que 
us explicarem. La xocolata i els 
catalans... No hi falteu!!

La Núria ens deleitarà amb un 
bon tast de xocolata i sobre-
tot ens parlarà de la nostra 
història i del nostre passat 
xocolater.
Inscripció prèvia a partir del 2 de 
desembre / Places limitades. 

Places limitades. Inscripció prè-
via a partir del 2 de desembre.

“Sons de colors” a la 
Biblioteca
Dissabte 21 de desembre, 
a les 11h, a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres, en Toni Cuesta i la 
Joana Moreno de La Botzina 
ens oferiran l’activitat “Sons 
de colors”. 
Una activitat que homenatge 
a Eric Carle, l’artista dels co-
lors. Contes musicats a partir 
dels seus àlbums il·lustrats. 
Històries que ens parlen de 
tot el que ens envolta, amb 
els colors com a protagonis-
tes, tot acompanyat d’instru-
ments ben diversos.
La Botzina és una empresa 
que realitza concerts didàc-
tics, espectacles basats en 
la música com a continguts 

i que tenen un clar caràcter 
educatiu. http://www.labotzi-
na.com.

Activitats destacades de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Dins de la programació de la Biblioteca Ca l’Oliveres per aquest mes de desembre destaquen les següents activitats, 
que també s’inclouen en el programa de Nadal.
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L’Escola de Música inicia 
el curs amb 313 alumnes
L’Escola de Música de la Vall 
del Tenes ha iniciat el curs 
2019-2020 amb 313 alum-
nes, dels quals 134 són de 
Lliçà d’Amunt. Aquests alum-
nes lliçanencs estan repartits 
en diferents programes de 
formació en funció de les 
edats i les matèries que fan:
- Iniciació musical: 17 alumnes
- Formació bàsica 1-2-3: 19 
alumnes
- Formació bàsica 4-5-6: 15 
alumnes
- Formació avançada 1-2-3-
4: 12 alumnes
- Programa jove: 52 alumnes
- Programa adults: 19 alumnes
La Formació bàsica 1-2-3 
correspon als 6, 7 i 8 anys i 
inclou: llenguatge musical, 
conjunt instrumental i cant 
coral dins la mateixa sessió i 
instrument a part.
La Formació bàsica 4-5-6 
correspon als 9, 10 i 11 anys 
i inclou: llenguatge musical, 
cant coral, ensemble i instru-
ment en sessions separades.
A partir dels 12 anys, quan 

els alumnes comencen l’ESO, 
es dóna l’opció de triar entre 
seguir fent llenguatge musical 
(formació avançada) o bé fer 
el programa jove, on poden 
triar les matèries que volen fer.
La Formació avançada coinci-
deix amb els 4 cursos de l’ESO 
i inclou llenguatge musical, 
cor jove, instrument i orques-
tra. Amb opció de combos o 
altres conjunts instrumentals.
El Programa d’adults ofereix 
la possibilitat de fer llenguat-
ge musical, instrument, cor 
d’adults, conjunt instrumen-
tal i combo.
Els instruments que ofereix 
l’escola són:  guitarra clàssi-
ca, piano, flauta travessera, 
clarinet, trombó, trompeta, 
saxo, percussió, violí, violon-
cel, contrabaix, guitarra elèc-
trica, baix elèctric i cant.
Totes les matèries es po-
den fer a Lliçà d’Amunt tot i 
que per necessitats horàries 
o d’idoneïtat de grups hi ha 
una minoria d’alumnes que 
van a altres seus a fer-les.

“Puja al Bus per la Marató  
de TV3”
L’Ajuntament, per mitjà de TLA, col·laborarà amb La Marató de TV3 
per catorzè any consecutiu. 

Per catorzè any consecutiu, 
l’Ajuntament col·laborarà amb 
La Marató de TV3, que en-
guany serà el diumenge 15 de 
desembre i estarà dedicada a 
les malalties minoritàries.
Des de la regidoria de Trans-
port públic i mobilitat es porta-
rà a terme la campanya “Puja 
al Bus per La Marató”, amb 
la finalitat de destinar a la 28a 
edició de La Marató de TV3 la 
recaptació que es faci entre les 
línies urbanes de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) durant tota 
la jornada del divendres 13 de 
desembre.
L’activitat és tan senzilla com 
diu l’eslògan: Agafar el bus, 
encara que només sigui per 
pujar en una parada i baixar a 
la següent; d’aquesta manera 
ja s’haurà aportat quelcom a la 
causa.
Els beneficis obtinguts de la 
recaptació del bus d’aquesta 
jornada seran l’aportació po-
pular que Lliçà d’Amunt farà a 
La Marató de TV3 d’enguany.
Des de la primera participació a 
La Marató l’any 2006 fins avui, 
s’han recaptat i lliurat un total 
de 9.203,44€. El total d’usua-
ris que hi han participat és de 
12.881.
Els donatius a La Marató 2019 
permetran impulsar la investi-
gació sobre les malalties mino-
ritàries.
Les malalties minoritàries són 
patologies molt poc freqüents 
que afecten un màxim de 5 
persones per cada 10.000. Ac-
tualment, n’hi ha descrites unes 
7.000 i al voltant del  80% són 
d’origen genètic. Inclouen un 
conjunt de malalties molt di-
ferents entre si, però tenen en 
comú que acostumen a ser 
greus, cròniques, progressives 
i discapacitants. A Catalunya, 

es calcula que hi ha 400.000 
persones amb una malaltia 
rara. Com que són tan desco-
negudes, poc freqüents i nom-
broses, sovint el diagnòstic 
correcte triga anys a arribar. 
Un cop diagnosticats, el 40% 
dels pacients no tenen tracta-
ment. Segons els experts, dos 
dels objectius més urgents de 

la recerca en malalties mino-
ritàries són les proves per de-
tectar-les en el moment de néi-
xer i els tractaments eficients i 
segurs, com la teràpia gènica, 
que s’ha desenvolupat molt en 
els darrers anys. Els recursos 
recaptats per La Marató 2019 
contribuiran a impulsar aquests 
i altres objectius de la recerca.

RESULTATS MARATÓ DE TV3

EDICIÓ ANY
INGRESSOS SENSE 

IVA
TMP USUARIS

1a 2006 544,25 € 0,6550 € 831

2a 2007 702,00 € 0,8310 € 845

3a 2008 626,38 € 0,6690 € 935

4a 2009 574,31 € 0,7064 € 813

5a 2010 677,26 € 0,7370 € 919

6a 2011 676,11 € 0,7357 € 919

7a 2012 659,82 € 0,7275 € 907

8a 2013 669,23 € 0,7235 € 925

9a 2014 771,14 € 0,7386 € 1.044

10a 2015 643,80 € 0,6998 € 920

11a 2016 767,87 € 0,6993 € 1.098

12a 2017 911,34 € 0,6852 € 1.330

13a 2018 979,73 € 0,7023 € 1.395

Aportacións recollides per la campanya Puja al BUS per La Maraó de TV3

544,25 €

702,00 €

626,38 €

574,31 €

677,26 € 676,11 €

659,82 € 669,23 €

771,14 €

643,80 €

767,87 €

911,34 €

979,73 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resultats de Puja al BUS per La Marató de TV3

Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) va complir 20 anys el 
passat 25 d’octubre. Per com-
memorar aquesta efemèride, 
aquell dia els busos urbans 
van circular amb banderetes 
del servei i es va obsequiar els 
usuaris amb títols d’un viatge 
gratuït, fundes porta títols i 
xapes dissenyats amb motiu 
de l’aniversari.
El primer any, el 1999, es van 

transportar 3.073 usuaris. 
Aquest 2019 tancarà amb més 
de 280.000 usuaris transportats.
Segons el regidor de Trans-
port públic i mobilitat, Albert 
Iglesias, aquest servei ha 
estat l’eix principal d’aquest 
àmbit i ha servit per enfor-
tir el teixit territorial dispers 
del nostre municipi, tot i que 
l’Ajuntament no està obligat 
per llei a oferir-lo. 

20è aniversari de TLA
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“El comerç”, una activitat 
del PAE on col·laboren 
establiments locals
L’alumnat de P5 de l’escola 
Miquel Martí i Pol va portar a 
terme, del 21 al 25 d’octubre, 
l’activitat “El Comerç”, que 
l’Ajuntament ha ofert als cen-
tres educatius dins del Pro-
grama d’Activitats Educatius 
(PAE) 2019-2020. Aquesta ac-
tivitat, impartida per l’Ajunta-
ment, se centra en una sortida 

per conèixer oficis relacionats 
amb el comerç. Els alumnes 
van visitar l’establiment Condis 
situat al barri de Can Salgot, 
on van conèixer de primera mà 
els oficis de gerent, caixer, pei-
xater, carnisser i fruiter. També 
van visitar la farmàcia Roser 
Mas de Palaudàries per conèi-
xer l’ofici de farmacèutic. 

Dins de la programació de la 
Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura, que va tenir 
lloc durant el mes d’octubre, la 
regidoria de Transport Públic i 
Mobilitat va portar a terme el 
taller “Tens el teu bus” (inclòs 
dins del Programa d’Activitats 
Educatives (PAE)) amb l’alum-
nat de 4t de Primària de les 
tres escoles del municipi Martí 
i Pol, Rosa Oriol i Els Picots.  
Aquest taller consisteix en una   
explicació  prèvia  dels ob-
jectius de la celebració de la  
Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura i  quins  valors  
vol  transmetre en matèria de 
mobilitat.
Seguidament, es fa una manu-
alitat consistent en la cons-
trucció d’un bus de cartró 
amb la finalitat de fer prendre 
consciència sobre la mobilitat 

sostenible i divulgar el mitjà 
més proper a l’alumnat.  Se’ls 
fa lliurament d’un  retallable  
de  cartró,  amb  què  cons-
truiran  una  maqueta  simpà-
tica  dels   autobusos urbans. 
L’Ajuntament  proporciona  tot  
el  material  necessari  per  

portar  a  terme  l’activitat:  re-
tallable,  gomets,  adhesius,  
rodes...  així  com  tots  els  es-
tris  necessaris  per  poder-lo  
construir. 
L’activitat es complementa 
amb jocs educatius relacio-
nats amb la mobilitat.

“Tens el teu bus”, un taller del PAE sobre 
mobilitat sostenible
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La 12a edició de la Nit de l’Esport tindrà lloc el divendres 13 de 
desembre al Pavelló d’Esports. 

El Pavelló d’Esports serà l’es-
cenari, el divendres 13 de de-
sembre a partir de les 20.30h, 
de la trobada de reconeixe-
ment i germanor de l’esport 
lliçanenc, la festa dels espor-
tistes de Lliçà d’Amunt, la Nit 
de l’Esport. 
Per tal de donar cabuda a les 
temporades esportives de tots 
els esports, aquest esdeve-
niment se celebra cap a les 
acaballes de l’any. Hi ha molts 
esports on es competeix de 
forma anual i les temporades 
van de gener a desembre, no 
pas de setembre a juny. 
Aquesta edició de la Nit de 
l’Esport s’ha enfocat cap a 
l’esport femení. Des de l’equip 
de govern es vol fer una apos-
ta clara pel foment i la promo-
ció de l’esport femení i aquest 
esdeveniment servirà com a 
tret de sortida per encaminar 
les dinàmiques que des de la 
regidoria d’Esports es volen 
impulsar.  
La vetllada transcorrerà en un 

ambient distès i familiar. El for-
mat serà l’habitual, gala de lliu-
rament de premis i “pica pica” 
a peu dret. 
Aquest any s’intentarà fer el 
lliurament de premis d’una for-
ma més dinàmica i atractiva 
pels espectadors i, per això, es 
comptarà amb novetats envers 
les anteriors edicions. 
Els esportistes premiats seran 
convidats i la resta de parti-
cipants podran adquirir els ti-
quets a la Recepció del Pavelló 
d’Esports fins al 10 de desem-

bre a un preu de 10€.
El jurat d’aquests premis, com 
en altres edicions, estarà for-
mat pels Tècnics/es d’Esports 
de la Vall del Tenes i un repre-
sentant de la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes.
Per a més informació, novetats 
i temes relacionats d’última 
hora es podran consultar les 
xarxes socials i el web muni-
cipals. S’utilitzarà l’etiqueta 
#NitdelEsportLliçà per a les 
xarxes socials en tot el referent 
a aquest esdeveniment.

La Nit de l’Esport, el 
reconeixement institucional 
a l’esport local

- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS COL·LECTIUS
Per ascens de categoria i/o per 
la consecució de títols com a 
campions de la categoria cor-
responent d’alguns dels equips 
que integren l’entitat i/o club.

- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS INDIVIDUALS
Per la consecució de títols com 
a campions o la consecució 
d’algun rècord de la modalitat 
de l’esport que practiquen.

- PREMIS ALS VALORS ES-
PORTIUS
Formació i valors
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per desenvolupar una tasca 
formativa, esportiva i social 
en el municipi per esportistes 
en edat escolar. 
Esdeveniments esportius
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
la consolidació i difusió de Lliçà 
d’Amunt mitjançant la pràctica 
esportiva i pel desenvolupa-
ment de grans esdeveniments.
Foment de la igualtat
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per desenvolupar una tasca 
important en el foment de l’es-
port femení i la cohesió social.
Esport de lleure
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per mantenir l’esperit esportiu 
en la pràctica del lleure.

Esforç i superació
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
inculcar els valors d’esforç i 
superació en la seva gestió al 
front de l’entitat.

- PREMIS DE LA LLIGA DE 
LLEURE DE BOTXES 
Entrega de premis als gua-
nyadors de la lliga de lleure 
de Botxes organitzada per la 
Regidoria d’Esports.

- PREMIS AL MÈRIT ESPOR-
TIU
Premi a la Millor i al Millor Es-
portista de l’any, que pretén 
significar a dues persones per 
la seva trajectòria esportiva al 
llarg de la temporada i de la 
seva carrera esportiva. 

- PREMIS DE LA REGIDORIA 
D’ESPORTS
Distinció honorífica de la Re-
gidoria d’Esports
Homenatge dedicat a aquella 
persona, col·lectiu o entitat 
que ha destacat per fomentar, 
promocionar i enfortir l’esport 
lliçanenc.
Premi especial de la Regido-
ria d’Esports
Premi distintiu de la Regidoria 
a aquella persona, col·lectiu 
o entitat que ha desenvolupat 
una fita important dins l’es-
port lliçanenc.

Categories de premis

Final del 36è Trofeu Generalitat de BMX 
al circuit de Lliçà
Les instal·lacions del Club Te-
nis Ca l’Artigues, on està situ-
at el circuit del BMX Vallès, va 
ser la seu, el diumenge 10 de 
novembre, de la Final del 36è 
Trofeu Generalitat de BMX 
2019 i homenatge a Joan 
Ventura. Hi va haver un gran 
ambient i es va batre el rècord 
de participants amb més de 
cent inscrits. Va ser una gran 
jornada que va comptar amb 

la presència del regidor d’Es-
ports, Fran Sánchez, que va 
ser l’encarregat de fer el lliu-
rament de premis.
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Aprovació del Pla 
d’Inversió a la Xarxa 
d’Aigua 2019-20
El passat 7 d’octubre l’Ajunta-
ment va aprovar per Junta de 
Govern Local el Pla d’inversió 
a la Xarxa d’Aigua per al bienni 
2019-2020. Com en anteriors 
anys es continuarà renovant 
les canonades de distribu-
ció en zones d’alta afectació 
d’avaries, però també s’in-
vertirà en renovar elements 
estructurals com vàlvules de 
sectorització i dipòsits, i millo-
rar la cobertura territorial dels 
hidrants d’incendi. 
Les vuit actuacions con-
templades inicialment en el 
PIA19-20, amb una inversió 
aproximada de 720.000€, són 
la renovació de la canonada 
de distribució als carrers Pica 
d’Estats, Puigmal i Puigmajor 

de Can Xicota; dels carrers 
Estanys de Colomers, Estany 
de Salses i Estanys de Ratera 
a Can Rovira Vell; del Passeig 
Sant Valerià a Can Salgot; i del 
c. Migjorn de Can Farell. Així 
mateix, la renovació parcial 
del dipòsit del c. Segre, la ins-
tal·lació duna vintena de nous 
hidrants i la renovació d’una 
trentena de vàlvules de xarxa.  
El passat mes d’agost va fi-
nalitzar l’execució del Pla 
d’Inversions 2018. La inversió 
final del PIA18 ha estat d’uns 
432.000€, pràcticament el que 
estava pressupostat inicial-
ment, però afegint una inversió 
imprevista inicialment, la reno-
vació de canonades de part 
del c. de Can Rovira.

Projecte social Treva Hivernal
L’any passat es van adjudicar 48 estufes catalíques i es van aprovar 
88 ajuts de bombones de butà amb un cost total de 16.374,61€.

El creixement de la pobresa, 
l’endeutament de la població 
per fer front als elevats preus 
de l’habitatge i l’augment de 
preu dels subministraments 
han provocat que moltes 
persones es trobin amb di-
ficultats per mantenir el seu 
habitatge en unes condicions 
adequades de temperatura a 
un preu just.
Des de la regidoria d’Acció 
social s’han detectat diverses 
situacions de pobresa ener-
gètica i els  darrers hiverns 
s’ha portat a terme el projecte 
Treva Hivernal amb l’objectiu 
de garantir la cobertura de les 
necessitats bàsiques a aque-
lles persones que no disposin 
de recursos suficients i es 
trobin en situació de vulne-
rabilitat. D’aquesta manera, 
es dóna suport i cobertura 
amb una estufa de préstec i 

bombones de butà per tal de 
mantenir l’habitatge amb una 
temperatura adequada du-
rant els mesos de fred.
Es contempla l’entrega d’es-
tufes i bombones de butà a 
les persones i famílies que es 
valori que tenen mancances a 
l’hora d’escalfar la seva llar i 
que no poden cobrir aquesta 
despesa per un tema econò-
mic. A més, es prioritzen fa-
mílies amb menors a càrrec i 
persones amb problemes de 
salut i dependència.
L’any passat es van adjudicar 
48 estufes catalítiques i es 
van aprovar 88 ajuts de bom-
bones de butà amb un cost 
total de 16.374,61€. 
El projecte es portarà a terme 
durant els mesos d’hivern. A 
finals d’abril de 2020 els usu-
aris hauran de retornar les es-
tufes prestades.

Efectes de la llevantada
El fort episodi de pluja i vent 
de la matinada del dimecres 23 
d’octubre va causar algunes in-
cidències a Lliçà d’Amunt. Hi va 
haver vuit serveis per arbres o 
branques caiguts al centre urbà, 
Ca l’Esteper, Ca l’Oliveres i La 
Cruïlla. El vent també va fer vo-

lar dos tendals en una casa de 
Can Salgot. A Can Rovira Nou, 
va caure cablejat telefònic del 
carrer Garrofer. Hi va haver talls 
de llum a Can Salgot i al centre 
urbà. Al carrer Joan Maragall, 
de Can Salgot, es va inundar 
parcialment un habitatge sen-

se risc per a les persones. I a la 
carretera Nova de Granollers es 
van acumular pedres i fang. 
Policia Local, Protecció Civil i 
Brigada Municipal van treballar 
per resoldre totes aquestes inci-
dències causades pel temporal 
de pluja i vent. 

Protecció Civil rep tres 
terminals de la xarxa 
RESCAT
En virtut del conveni signat, la 
Direcció General de Protecció 
Civil de la Generalitat va lliurar, 
el passat 7 de novembre, tres 
terminals de la xarxa RESCAT 
(xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya) al cos de  Protecció 
Civil Lliçà d’Amunt / ADF L’Al-
zina amb l’objectiu de millorar 
la coordinació i la comunicació 
entre el cos de voluntaris del 
municipi, la Policia Local i el 
mateix servei d’emergències 
de la Generalitat.
Aquest lliurament va incloure 

una formació sobre els proto-
cols de comunicació i sobre el 
funcionament dels terminals, 
que permetran tenir una comu-
nicació directa amb el CECAT 
(Centre de Coordinació Ope-
rativa de Catalunya) en serveis 
preventius i en situacions de 
risc greu i d’emergències.
La xarxa RESCAT està especi-
alment dissenyada per propor-
cionar cobertura, tant en nuclis 
de població com en entorns 
rurals, als cossos i col·lectius 
professionals implicats en la 
seguretat i les emergències a 
Catalunya. 
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Conveni de col·laboració amb 
Sorea
Sorea aporta 5.000€ anuals al fons social per ajudar a pagar la factura 
d’aigua a famílies en situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament i SOREA van 
signar un conveni de col·la-
boració, el passat 7 de no-
vembre, per a la generació 
d’ajuts i mesures socials as-
sociades al servei municipal 
de subministrament d’aigua.
Aquest conveni preveu la cre-
ació d’un Fons de Solidari-
tat, amb l’aportació de 5.000 
euros anuals, destinat a la 
concessió d’ajuts per al pa-
gament de factures durant els 
propers 4 anys, 2019-2022.
Aquest és un conveni de con-
tinuïtat, ja que fins el passat 
estiu estava vigent el primer 
conveni signat amb la com-
panyia, destinat al pagament 
de factures de 2016 a 2018. 
Amb el primer conveni es van 
beneficiar 24 famílies i es van 
pagar un total de 111 factures 
per import de 14.998 euros.
Les famílies que estiguin en 
situació de precarietat i vul-
nerabilitat econòmica podran 
optar a aquest ajut, previ in-
forme dels Serveis Socials 
Municipals, que comportarà 
l’exempció del pagament de 
les factures d’aigua, que se-
ran abonades amb càrrec al 
Fons de Solidaritat constituït 
per SOREA.
A banda del Fons de Solida-
ritat, en el marc de la reunió, 
els representants de la com-
panyia van explicar les dife-
rents bonificacions que es 
poden aplicar a la facturació, 
segons la casuística familiar, 
mostrant les dades  de les fa-
mílies beneficiàries al nostre 
municipi, recollides a l’octu-
bre de 2019.

BONIFICACIONS DE LA 
FACTURA DE L’AIGUA

- Bonificacions per llars amb 

més de 3 persones: amplia-
ció dels trams de consum per 
aquells habitatges on convis-
quin més de tres persones. A 
Lliçà d’Amunt, 909 famílies es 
beneficien d’aquest ajut.

- Tarifa bonificada: bonifica-
ció especial a la quota de ser-
vei, previ informe de Serveis 
Socials, encarregats de defi-
nir les condicions per accedir 
a la bonificació. 58 famílies 
beneficiàries.

- Tarifa Social: bonificació 
del 100% al 1r tram, aplicable 
sempre que no es superin els 
27 m3 al trimestre o l’equiva-
lent si són famílies nombro-
ses; i  tarifa reduïda del 50% 
a tots els trams si es supera 
la dotació bàsica. Aquesta 
bonificació la poden gaudir 
les persones i unitats famili-
ars que hagin acreditat que 
es troben en situació de vul-
nerabilitat econòmica o en 
situació de risc d’exclusió 
residencial, mitjançant in-
forme dels Serveis Socials. 
També es poden acollir a 
questa bonificació les perso-
nes perceptores de pensions 
mínimes contributives i altres 
col·lectius d’especial protec-

ció, que es trobin en algunes 
de les situacions recollides al 
web de l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  Aquesta bonificació 
s’ha aplicat a 58 famílies del 
nostre municipi.

A més de les bonificacions, 
les persones abonades tenen 
l’opció de flexibilitzar els pa-
gaments a diversos terminis 
sense interessos, o acollir-se  
a la modalitat de pagament 
pla, amb un import fix men-
sual i la regularització de les 
diferències de consum.

També són els propis abo-
nats els encarregats de de-
cidir com volen rebre la seva 
facturació. SOREA ha posat 
en marxa una campanya de 
factura digital amb l’objec-
tiu de fomentar el nombre 
de factures electròniques, 
el mètode més còmode, se-
gur i sostenible de controlar 
el consum. A més, la cam-
panya té una vessant social, 
que contempla la donació d’1 
euro al Programa de Pobresa 
Energètica de Creu Roja per 
cada alta a la factura elec-
trònica. Més informació a: 
https://www.holafacturadigi-
tal.com/sorea/

Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Sorea. 
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ESCOMBRARIES:

Evolució de despeses i ingressos del servei:Evolució de la taxa:

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI):

Evolució de l’impost en Pis: Evolució de l’impost en Habitatge unifamiliar:

Evolució de l’impost en Habitatge aïllat: Evolució de l’impost en Indústria:
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Fer més petita la bretxa 
entre despeses i ingressos, 
l’objectiu de les Ordenances 
2020 

Per a les famílies les despe-
ses s’han incrementat amb els 
anys i per a l’administració lo-
cal també, per això l’equip de 
govern ha d’esforçar-se per 
intentar equilibrar les despeses 
amb els ingresssos. 

Taxa d’escombraries

El servei de recollida d’es-
combraries, per exemple, ha 
experimentat un fort incre-
ment de cost. El motiu? Els 
costos de substitucions de 
personal de baixa, l’increment 
de les despeses de gestió, 
l’augment de la taxa que s’ha 
de pagar al Consorci per al 
tractament dels residus i les 
multes que cal abonar a causa 
d’un mal reciclatge. 
El mal ús dels contenidors de 
paper i cartró, per exemple, 
va provocar que, aquesta pri-
mavera, l’empresa que recicla 
el paper i el cartró recollits als 
contenidors de Lliçà d’Amunt 
fes una prova i detectés gairebé 
un 49% de material impropi en 
un camió procedent del nostre 
municipi. D’aquesta manera, 
el mal reciclatge de residus ha 
comportat haver de pagar mul-
tes, a més de veure’s reduïda la 
quantitat que s’ingressava per 
cada tona reciclada. 
Quan l’Ajuntament va munici-
palitzar el servei de recollida 
d’escombraries, l’any 2014, 
aquest fet va suposar un es-
talvi de diners (de més de 
2.200.000€ de cost es va pas-
sar a 1.500.000€) que l’admi-
nistració local va decidir reper-

cutir en el ciutadà. D’aquesta 
manera, la taxa d’escombrari-
es es va reduir en un 10% i va 
passar de 208,87€ l’any 2013 a 
187, 98€ l’any 2014 i el següent, 
ja que es va congelar. I l’Ajun-
tament va tornar a rebaixar un 
10% la quota el 2016, que va 
passar a 178€, una quota que 
s’ha mantingut congelada fins 
aquest any. 
De cara a l’any vinent, a cau-
sa de l’increment de costos 
del servei (ara el cost és de 
més de 2.100.000€) i per tal 
que la bretxa entre ingressos 
i despeses no es faci tan gran 
(l’any 2019 s’ingressaran sobre 
1.100.000€), l’Ajuntament s’ha 
vist obligat a augmentar la taxa 
d’escombraries. Es tracta d’un 
increment lleuger, que no cobri-
rà els costos d’aquest servei, 
que continuarà sent deficitari, 
però que ajudarà a equilibrar 
una mica els ingressos i les 
despeses (es recaptaran poc 
més de 170.000€ de més).  
L’increment de la taxa d’es-
combraries de cara al 2020 no 
arribarà a 2€ mensuals, uns 
20€ anuals. 
Malgrat aquest increment, el 
preu de la taxa d’escombrari-
es continua per sota de la del 
2013. 
Per altra banda, l’Ajuntament 
ha creat una comissió for-
mada per representants de 
l’equip de govern i l’oposició 
per estudiar el model de reco-
llida d’escombraries més adi-
ent per a la nostra població, 
l’optimització de recursos i el 
foment del reciclatge. 

Impost sobre Béns Immobles 
(IBI)

Una altra mesura que ajudarà 
a equilibrar les despeses i els 
ingressos previstos de cara a 
l’any vinent serà l’increment 
del 3,1% de l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI), un incre-
ment que no arriba al límit de 
l’increment de l’IPC, que és del 
5,6%, perquè ja és considera 
suficient. I, tot i l’augment, en-
cara se situa per sota del cost 
de fa uns anys. 
Per a un pis, per exemple, l’any 
2010 es pagaven 193,12€ i l’any 
2020 se’n pagaran 179,11€. 
Per a una casa unifamiliar, l’any 
2013 es pagaven 827,28€ i l’any 
vinent se’n pagaran 750,49. I, 
per a una casa aïllada, l’incre-
ment per al 2020 només serà 
de 24,45€, després d’haver es-
tat congelat durant tres anys, 
igual que en la resta de tipo-
logies d’habitatges. En aquest 
cas, l’any 2015 el Cadastre va 
regularitzar una ampliació dels 
metres construïts que va supo-
sar un increment del valor ca-
dastral. L’IBI industrial també 
augmenta en més de 250€. 
Aquest increment de l’IBI no 
s’aplica en els immobles de 
l’administració pública per 
llogar en situacions de renda 
limitada. A més, hi ha un des-
compte del 50% en habitatges 
amb plaques solars per auto-
consum. I hi ha un recàrrec del 
50% per a pisos desocupats, 
que no s’aplicarà fins que hi 
hagi una ordenança fiscal que 
ho reguli. 

Després de tres anys de congelació d’impostos, l’equip de govern 
els incrementa lleugerament, tot i que el cost encara se situa per 
sota del d’anys enrere.  

Bonificacions en la Taxa 
d’escombraries i l’Impost 
de Béns Immobles (IBI)

BONIFICACIONS EN LA 
TAXA D’ESCOMBRARIES:

Aquest any 2019 se n’han be-
neficiat 1.275 habitatges, la 
qual cosa ha suposat un total 
de 59.078,20€.

- Reducció d’un 100%, d’un 
80% o d’un 50% per a pen-
sionistes i jubilats: Els pensi-
onistes i jubilats gaudiran de 
reduccions depenent dels in-
gressos mensuals. 

- Reducció d’un 75% o d’un 
95% per motiu de precarietat 
econòmica: Els ingressos de 
la unitat de convivència no 
han de superar al límit esta-
blert. 

- Reducció d’un 25% per 
distància als contenidors 
en sòl no urbanitzable: Els 
habitatges situats en sòl no 
urbanitzable que estiguin a 
una distància superior a 200 
metres del contenidor de 
residus més proper podran 
sol·licitar l’aplicació de la ta-
rifa especial per habitatges 
disseminats. 

- Reducció d’un 15% per ús 
de la Deixalleria: Els habitat-
ges que utilitzin habitualment 
el servei de la deixalleria tin-
dran dret a una reducció del 
15% de la quota tributària 
normal. 

- Reducció d’un 15% per 
realització de Compostatge 
domèstic: Els habitatges que 
facin compostatge domès-
tic de les restes orgàniques 
procedents de la cuina i/o del 
jardí del seu domicili, tindran 
dret a una reducció del 15% 
de la quota tributària normal 
de l’any en curs. 

BONIFICACIONS EN L’IM-
POST DE BÉNS IMMOBLES:

Aquest any 2019 se n’han be-
neficiat 394 habitatges, la qual 
cosa ha suposat un total de 
24.254,10€.

- Exempció en alguns béns 
com els de propietat de les 
administracions, de l’Església, 
els destinats a ensenyament i 
els històrics d’interès cultural, 
entre altres. 

- Exempció per a immobles 
urbans la quota líquida dels 
quals sigui inferior a 10€ i per a 
immobles rústics en el cas que 
per a cada subjecte passiu la 
quota líquida corresponent a la 
totalitat de béns rústics posse-
ïts en el municipi sigui inferior 
a 10€.

- Bonificació del 95% per béns 
immobles rústics de les Coo-
peratives Agràries i d’Explota-
ció Comunitària de la terra.

- Bonificació del 50% per als 
immobles objecte de l’activitat 
de les empreses d’urbanitza-
ció, construcció i promoció im-
mobiliària que no figurin entre 
els béns del seu immobilitzat. 

- Bonificació del 50% durant 
cin anys per als habitatges on 
s’hagi instal·lat sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar. 

- Bonificació del 50% durant 
tres anys per a habitatges de 
protecció oficial. 

- Bonificacions del 50%, el 
25% i el 10% per a l’habitatge 
habitual de titulars de família 
nombrosa, depenent del valor 
cadastral. 
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ESTANC LLIÇÀ EXP. NÚM. 1
C. Anselm Clavé, 92 Lliçà d’Amunt Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT

Reunions sobre models de 
recollida de residus
L’equip de govern ha iniciat una 
sèrie de reunions amb organis-
mes competents per copsar 
quins són els models actuals 
de recollida de residus i quin és 
el més adient per un municipi 
com el nostre, amb tants qui-
lòmetres de carrers. Ho va ex-
plicar la regidora de Medi Am-
bient, Mariona Pedrerol, en un 
Ple, on va dir que cal un canvi 
de model de recollida de resi-
dus per un de més eficaç i se 
n’han de valorar els recursos 
humans i tècnics necessaris.
La primera reunió va tenir lloc 
el passat 30 de setembre  amb  

Francesc Giró de la Generali-
tat. 
La segona reunió va tenir lloc el 
passat 28 d’octubre amb Igna-
si Puig, de la consultora ENT. 
En aquesta reunió es van incor-
porar els grups de l’oposició, 
amb els quals es va adquirir el 
compromís de crear una co-
missió i treballar conjuntament 
en aquest tema. 
En el moment de tancar aques-
ta edició del butlletí hi havia 
una tercera reunió prevista per 
al 25 de novembre amb Con-
xita Vicaría de la Diputació de 
Barcelona. 

Crida als comerços locals 
L’Ajuntament fa una crida als comerços locals per adherir-se a una 
campanya amb doble objectiu: la promoció del comerç local i la 
sostenibilitat. 

A principis de gener, l’Ajunta-
ment, en col·laboració amb l’As-
sociació de comerciants, em-
presaris i professionals de Lliçà 
d’Amunt (ACLL), engegarà una 
campanya per fomentar la com-
pra en el comerç local i alhora 
per incentivar la reutilització de 
les bosses de compra. 
Els lliçanencs i lliçanenques que  
comprin als comerços locals ad-
herits a la campanya i emplenin 
una targeta de fidelització amb 
sis compres mínimes de 10 eu-
ros obtindran una bossa de cotó 

de regal. Al mateix temps, parti-
ciparan en el sorteig d’un cap de 
setmana a un allotjament rural 
del municipi. 
La campanya tindrà una durada 
de tres mesos o fins a esgotar 
existències.
El primer pas, però, és l’ad-
hesió dels comerços locals. Tots 
aquells comerços locals que vul-
guin participar en la campanya 
han de posar-se en contacte 
amb la regidoria de Promoció 
econòmica al telèfon 938415225 
(Ext. 220 / 228) o a l’email pro-

moeco@llicamunt.cat abans 
del 12 de desembre. La llista 
de comerços i serveis adherits 
a la campanya es publicarà en 
el web i xarxes municipals, així 
com a l’Informa’t del mes de 
gener. 

Contractació de tres joves en 
pràctiques
Tres persones beneficiàries del 
Programa Joves en Pràctiques 
de Garantia Juvenil han iniciat la 
seves pràctiques remunerades a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Aquests contractes s’emmar-
quen dins  la convocatòria de 
subvenció del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, que  
incentiva la contractació labo-
ral en pràctiques de joves atu-
rats amb formació beneficiaris 
del Programa de Garantia Ju-
venil a Catalunya.

Es tracta de contractes de sis 
mesos, a jornada completa, que 
tenen per objectiu millorar l’ocu-
pabilitat d’aquests joves amb 
l’adquisició de les aptituds i les 
competències derivades de la 
pràctica laboral, per tal de facili-
tar la seva posterior reincorpora-
ció al mercat de treball.
En la convocatòria d’enguany, 
les persones seleccionades 
treballaran en projectes de tres 
regidories: Acció social, Comu-
nicació i Medi Ambient.

Aquesta és la segona vegada 
que l’Ajuntament s’adhereix al 
Programa. En totes dues con-
vocatòries s’han contractat tres 
persones, el nombre màxim de 
contractacions que ens corres-
pon per població.
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Visita de la diputada 
de Desenvolupament 
econòmic, Turisme i 
Comerç de la Diputació 
de Barcelona

Signatura d’un conveni amb l’AV La 
Serra per a l’ús del local social de Ca 
l’Artigues

Millora de l’accessibilitat 
a la biblioteca
La Brigada d’Obres municipal 
va enllestir, el passat mes d’oc-
tubre, la darrera fases de les 
obres de millora de l’accessibi-
litat a la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
La Diputació de Barcelona 
va concedir una subvenció a 
l’Ajuntament per a la millora 
dels recorreguts i els acces-

sos interiors i exteriors de 
l’equipament.
Aquestes actuacions de mi-
llora de l’accessibilitat s’han 
fet en diferents fases i la dar-
rera ha estat la pavimentació 
d’una  zona exterior que mi-
llorarà la sortida per les portes 
d’emergència. 

El passat 18 d’octubre es va 
signar el conveni que regula 
l’ús del local social Ca l’Arti-
gues i del servei de bar amb 
l’Associació de Veïns La Serra, 
recentment constituïda.
Després que l’anterior adjudi-
catari renunciés a la conces-
sió del servei de bar del local 
social de Ca L’Artigues, l’Ajun-
tament va valorar diferents op-
cions per donar continuïtat a 
l’activitat en el local, tant pel 
que fa a la programació d’ac-
tivitats com del servei de bar. 

La resta de locals socials del 
municipi estan gestionats mit-
jançant conveni  per part de les 
associacions de veïns dels di-
ferents barris. Així doncs, es va 
considerar que la millor opció 
era que el local social estigués 
gestionat per part d’una asso-
ciació de veïns representativa 
del barri.
L’Associació de veïns La Ser-
ra és una associació de nova 
creació que té com objectiu 
principal ser un referent veïnal 
dels barris que formen part del 

sector territorial de la Serra (Ca 
L’Artigues, Ca L’Esteper, Can 
Costa i Pinedes del Vallès) i 
treballar per reivindicar millo-
res en l’àmbit social, urbanístic 
i mediambiental  de forma glo-
bal, integradora i transversal.

LLOGUER DE
2 LOCALS

C. Matarranya, 2 (Ca l 'Artigues)

M é s  i n f o r m a c i ó

9 3  8 4 1  5 2  2 5

El projecte de desenvolupament del 
centre urbà continua avançant

La diputada de Desenvolu-
pament econòmic, Turisme 
i Comerç de la Diputació de 
Barcelona, Eva Menor, va visi-
tar Lliçà d’Amunt el passat 13 
d’octubre. 
L’alcalde, Ignasi Simón, va re-
bre la diputada a l’Ajuntament 
on, seguidament, van  iniciar 
una reunió de treball, que va 
comptar amb l’assistència de 
diversos regidors i regidores 
de l’equip de govern.
A la reunió es van presentar 
els projectes de futur del mu-
nicipi, principalment el desen-

volupament urbanístic del 
centre urbà, amb l’objectiu de  
buscar la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i esta-
blir una línia de treball conjunt, 
sobretot en els àmbits territo-
rial i econòmic i en la dinamit-
zació del teixit comercial.
Un cop finalitzada la reunió de 
treball, la diputada va signar el 
Llibre d’Honor de l’Ajuntament. 

Els tècnics de l’Institut Català 
del Sòl (Incasòl) van presen-
tar als regidors i regidores del 
Consistori lliçanenc, el passat 
11 de novembre, l’estat de tra-
mitació del projecte de desen-
volupament urbanístic del cen-
tre urbà, que properament es 
portarà al Ple Municipal per a 
la seva aprovació provisional.
Durant la reunió, els tècnics 
van explicar les caracterís-
tiques més destacades del 
projecte, en la fase de trami-
tació actual, en la que s’han 
introduït petits ajustos a par-
tir del contingut dels informes 

sectorials i de les al·legacions 
presentades durant el període 
d’exposició pública, que han 
ajudat  a millorar el contingut 
del projecte. També es van 
aclarir alguns dubtes en ma-
tèria d’aparcament i comerç, 
que aniran en funció del ritme 
d’execució de les obres.
El desenvolupament urbanístic 
estratègic del nou centre urbà 
es concreta en els sectors 
Centre-Can Guadanya Vell i 
Centre-Can Francí, on està 
previst que s’hi desenvolupin 
activitats residencials, comer-
cials i terciàries. La maqueta 

del projecte està exposada 
al vestíbul de l’ajuntament, 
davant de l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania (OAC), i es 
pot visitar en horari d’ober-
tura de l’Ajuntament. També 
es pot ampliar la informació 
del projecte al web munici-
pal: http://www.llicamunt.cat/
seu-electronica/urbanisme/
projecte-de-desenvolupa-
ment-del-centre-urba.
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Ple extraordinari del 24 d’octubre, tarda
1.- Aprovació inicial de la 
Modificació d’Ordenances 
Fiscals per al 2020. 
El Ple va aprovar provisional-
ment la modificació d’Orde-
nances Fiscals per al 2020. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
explicar les modificacions:
- En l’Ordenança General de 
Gestió, Liquidació, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals s’han 
introduït les modificacions 
que la Diputació ha fet relati-
ves a normativa.
- L’Impost sobre Béns Im-
mobles (IBI) s’incrementa en 
un 3,1% per tal d’equilibrar 
les despeses i els ingressos 
previstos en el pressupost 
de l’any vinent, que ja s’està 
treballant. No s’arriba al límit 
de l’increment de l’IPC, que 
és del 5,6%, perquè el 3,1% 
ja és suficient per cobrir les 
despeses del 2020. Aquest 
increment no s’aplica en els 
immobles de l’administració 
pública per llogar en situa-
cions de renda limitada. Hi ha 
un descompte del 50% en ha-
bitatges amb plaques solars 
per autoconsum. I hi ha un 
recàrrec del 50% per a pisos 
desocupats, que no s’aplicarà 
fins que hi hagi una ordenança 
fiscal que ho reguli.
- L’Impost sobre Vehicles de 
Tracció mecànica (IVTM) no 
augmenta, però hi ha algunes 
modificacions en l’ordenança. 
La bonificació del 100% en els 
vehicles històrics també s’afe-
geix als vehicles de més de 30 
anys inscrits en una associa-
ció de cotxes antics. També hi 
ha una bonificació del 75% en 
vehicles de zero emissions i 
del 50% en vehicles Eco. 
- En la taxa per expedició de 
documents administratius es 
modifiquen tarifes: el canvi de 
nom de llicència d’obres pas-
sa de 114 a 50 euros, perquè 
no es fa inspecció i baixa la 
despesa. El preu de les foto-
còpies també s’aplica a les 
impressions i desapareixen al-
gunes mides de fulls. 
- En la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats co-
municades en matèria d’urba-
nisme, en cas de pròrroga i de 
la seva rehabilitació, la quota 
canvia del 25% de l’import de 
la taxa liquidada per l’obten-
ció de la llicència a una quota 
fixa de 50€. 
- La taxa per recollida, trans-

port i tractament d’escombra-
ries i altres residus municipals 
té una augment important, del 
11,24%. Un dels motius prin-
cipals és l’augment del cost 
del servei per les penalitza-
cions econòmiques derivades 
d’un mal reciclatge. 
-  L’Ordenança Fiscal regula-
dora de la taxa per inspecció 
de calderes de vapor, motors, 
transformadors, ascensors, 
muntacàrregues i altres eines 
o instal·lacions anàlegs i d’es-
tabliments industrials i comer-
cials es va derogar perquè no 
s’utilitza des de fa molts anys, 
ha quedat en desús. 
- La Taxa per parades, espec-
tacles i atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indús-
tries del carrer i ambulants 
s’ajusta de 8.860€ a 5.860€. 
- En l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques (IAE) s’afe-
geixen dos carrers del polígon 
industrial de Can Montcau a la 
1a categoria i es corregeixen 
els noms de tres vies. 
- La Taxa per la connexió i 
construcció de claveguerons 
augmenta un 3,5% pels preus 
que marca el Consorci Besòs 
Tordera. 
- En la Taxa per la prestació 
de serveis relacionats amb els 
animals de companyia i per 
concessió de llicències per a 
la tinença d’animals poten-
cialment perillosos es creen 
tres conceptes nous i se n’es-
tipulen els preus. 
ERC va votar-hi en contra 
al·legant que els faltarien més 
números per acabar d’estu-
diar-ho. També va dir que cal-
dria repercutir l’IBI més a les 
grans empreses que als ciuta-
dans i que caldria bonificació 
de l’IVTM també als cotxes 
de baixes emissions. A més, 
va posar en dubte l’augment 
de la taxa d’escombraries per 
una manca de xifres sobre la 
despesa. 
L’Alcalde va donar números 
i va comentar que les grans 
empreses ja tenen un recàrrec 
en l’IBI i que per al ciutadà, tot 
i l’augment actual de l’impost, 
aquest encara se situa per 
sota del cost de fa uns anys. 
També va donar xifres de les 
escombraries i va dir que la 
recaptació encara estarà per 
sota del cost del servei.
En Comú Podem va comentar 
que la situació econòmica de 
l’Ajuntament és bona i que els 

semblava que no hi havia una 
necessitat real d’augmentar 
impostos. En relació a la Taxa 
d’escombraries, va dir que 
primer s’hauria de trobar el 
model de recollida més adient 
i després valorar-lo i, si cal, 
augmentar la taxa, no pas fer-
ho ara quan encara s’estava 
estudiant quin model implan-
tar. També va preguntar en 
què s’invertirà. 
L’Alcalde va contestar que la 
situació econòmica de l’Ajun-
tament és bona, però que no 
es pot viure de l’stock i que 
calen més ingressos per equi-
librar-ho amb l’augment de 
les despeses. També va afegir 
que el pressupost del 2020 
serà més restrictiu que expan-
siu, que no hi ha previsió de 
nous projectes, sinó que cal 
millorar i racionalitzar.
Ciutadans va dir estar d’acord 
en alguns punts, però no en 
tot. Va trobar excessiu l’aug-
ment de l’11% de la Taxa 
d’escombraries i va manifestar 
tenir por a un possible efecte 
boomerang per part de la ciu-
tadania i que aquesta encara 
reciclés més malament. Sobre 
aquesta taxa va estar d’acord 
amb En Comú Podem en què 
primer caldria decidir el model 
de recollida i després valorar 
l’augment de la taxa, no pas 
al revés. 
L’Alcalde va contestar que no 
s’està començant la casa per 
la teulada perquè, quan es 
decideixi el nou model de re-
collida d’escombraries, la im-
plantació encara trigarà i ara 
ja s’han de cobrir despeses. 
També va dir que l’augment 
és moderat, ja que, en núme-
ros absoluts, suposa uns 20€ 
anuals (no arriba a 2€ al mes). 
Quan l’Ajuntament va poder, 
perquè es va internalitzar el 
servei i van baixar les despe-
ses, ho va repercutir en el ciu-
tadà, però ara passa el con-
trari, va comentar. En relació 
al mal reciclatge, va dir que 
ens falta consciència col·lec-
tiva i mediambiental. 
Junts va comentar que els 
sobtava el gran esforç que es 
demanava al ciutadà quan a 
canvi, segons el Pla econòmic 
i financer, caldrà contenció i 
no hi haurà pràcticament in-
versions. Potser caldria bus-
car altres solucions en el tema 
de les escombraries abans de 
l’augment de la taxa, va dir, i 

va comentar la problemàtica 
del turisme d’escombraries 
que ens afecta, sense descar-
tar que cal conscienciació per 
part de la ciutadania. 
L’Alcalde va matisar que la 
intenció no és treure serveis, 
sinó millorar-ne l’eficàcia i 
l’eficiència; contenció no vol 
dir no fer, sinó fer millor amb 
menys, va dir. 
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: ABS-
TENCIÓ
CIUTADANS: EN CONTRA
JUNTS: ABSTENCIÓ

2.- Aprovació provisional de 
la Modificació d’Ordenances 
no Fiscals per al 2020.
El Ple va aprovar la modifica-
ció de les Ordenances no Fis-
cals per al 2020.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
explicar les modificacions: 
- Ordenança municipal de po-
licia i bon govern: es modifi-
quen els criteris de situació 
de les bateries de contenidors 
d’escombraries i se situa la 
distància màxima entre un do-
micili i una bateria en uns 200 
metres. També es recull com a 
infracció lleu dipositar residus 
als contenidors del municipi 
per part de persones no resi-
dents.
- Ordenança reguladora de 
l’ús de les instal·lacions es-
portives municipals: per tal de 
garantir la igualtat de drets i no 
discriminació, no s’imposaran 
normes concretes de vesti-
menta específica de bany. 
- Ordenança general de sub-
vencions de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt: s’actualitza la 
normativa. 
ERC va comentar que les or-
denances haurien de ser per 
penalitzar o restringir i no per 
autoritzar com és el cas de 
la modificació feta en l’orde-
nança de les instal·lacions es-
portives, que seria més adient 
incloure dins de la normativa 
de la piscina. També va pre-
guntar el motiu de l’augment 
de la distància entre els domi-
cilis i les bateries de conteni-
dors. 
L’Alcalde va contestar que la 
modificació de la distància 
entre domicilis i contenidors 
reflecteix la realitat. 
En Comú Podem va preguntar 
quants diners suposava una 

falta lleu per dipositar residus 
als contenidors del municipi 
per part de persones no resi-
dents.
La regidora de Medi Ambient, 
Mariona Pedrerol, va contes-
tar que suposava entre 50 i 
300 euros. La regidora va ex-
plicar que s’havia mantingut 
una reunió amb el poble veí 
de Santa Eulàlia per resoldre 
la situació i va dir que el turis-
me d’escombraries suma en 
l’augment de la despesa del 
servei d’escombraries, però 
que no n’és la causa principal, 
ja que els lliçanencs ho estem 
fent molt malament. 
Ciutadans va dir que fer po-
lítica educativa a través de 
policies i educadors de carrer 
potser hauria de ser l’últim re-
curs, en al·lusió a un comen-
tari de l’Alcalde en relació a la 
regulació dels dipòsits d’es-
combraries als contenidors. 
Junts va comentar que en el 
tema de les distàncies entre 
domicilis i contenidors confia-
va en el criteri dels tècnics. 
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR

3.- Aprovació del Pla Econò-
mic Financer de l’Ajunta-
ment per als exercicis 2019-
2020.
El Ple va aprovar el Pla Econò-
mic i Financer de l’Ajuntament 
per als exercicis 2019-2020. 
L’Alcalde va explicar que en 
l’exercici 2018 l’Ajuntament 
es va desviar de la regla de 
la despesa i per això ara està 
obligat a presentar un Pla 
Econòmic i Financer per als 
exercicis 2019-2020, on hi ha 
una sèrie de mesures a adop-
tar per assolir l’equilibri pres-
supostari. El motiu d’aquest 
desviament, segons l’Alcal-
de, són algunes despeses del 
2017 que es van endarrerir i 
pagar el 2018: reasfaltatges, 
Can Franquesa, Casal de Pa-
laudàries, compra de material 
de residus, etc. 
Entre les mesures a adoptar, 
en relació a les despeses, hi 
ha ajustar-se el cinturó en el 
capítol de despeses de perso-
nal, eficàcia i eficiència en les 
despeses corrents, reduir les 
inversions i amortitzar prés-
tecs; en relació als ingressos, 
hi ha l’augment de l’IBI i la 



desembre_ 2019_ 17

el ple crònica

Ple extraordinari del 24 d’octubre, tarda
taxa d’escombraries, llicèn-
cies d’obres de Can Montcau, 
augment dels tributs de l’Estat 
i les previsions de transferèn-
cies de la Diputació i la Gene-
ralitat.  
ERC va dir que es tractava de 
tràmits per esmenar errors de 
càlcul i va votar-hi en contra 
al·legant que ja no havia donat 
suport al pressupost del 2018.
En Comú Podem va comen-
tar que es tractava d’un tema 
més tècnic que polític. 
Ciutadans va dir que conside-
rava que s’esmenaven errors o 
es preparava per tenir diners, 
i va tornar a insistir que els 
semblava excessiu l’augment 
de la taxa d’escombraries.  
Junts va dir que hi havia coses 
interessants, però en va posar 
en dubte altres com la reduc-
ció de la inversió, que perjudi-
ca el ciutadà.  
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: ABS-
TENCIÓ
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: ABSTENCIÓ

4.- Modificació del pressu-
post 3/2019 per suplement 
de crèdit. 
El Ple va aprovar inicialment 
la modificació del pressupost 
de l’exercici 2019 per suple-
ment de crèdit a finançar amb 
el romanent de tresoreria per 
a despeses generals i majors 
ingressos d’una sèrie de par-
tides. 
L’Alcalde va comentar les par-
tides que necessitaven més 
crèdit: 
- per a personal de la Policia 
Local, de recollida d’escom-
braries, de Serveis Socials, de 
Plans d’Ocupació, d’escola 
bressol i d’Educació, per un 
augment d’hores extres, per 
cobrir baixes i per la contrac-
tació de personal. 
- per a manteniment d’espais 
verds, clavegueram, enllume-
nat públic i vies públiques, 
perquè feines del 2018 es re-
tarden i facturen el 2019, per 
la necessitat de més canvi de 
lluminàries i perquè la via pú-
blica és “un pou sense fons” i 
també calen més eines per a 
la Brigada. 
- per a consum elèctric.
- per a la gestió de residus.
- per al manteniment de ser-
veis de Can Montcau, que 
porta l’EMO. 

- per a més programes de Ser-
veis Socials. 
- per al bus, en relació al po-
lígon.
- per a la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes, on sempre es 
fa una estimació i després cal 
ajustar.
- per a amortitzacions de 
préstecs.
Els diners necessaris per a 
aquestes partides es trauran, 
segons l’Alcalde, del roma-
nent de tresoreria, d’ingressos 
per facturació exempt d’IVA, 
de quotes d’escola bressol i 
d’altres subvencions de la Di-
putació. 
ERC va dir que els amoïnava 
que els números no es treba-
llessin quan tocava i que el 
pressupost no s’intentés ajus-
tar al màxim perquè durant 
l’any no s’haguéssin de fer 
modificacions i el pressupost 
final s’assemblés a l’inicial. 
També va comentar que els 
sobtaven les baixes reiterades 
en alguns serveis, l’augment 
de despeses en els manteni-
ments, la durabilitat de les llu-
minàries, l’augment de la des-
pesa elèctrica, la desviació 
en l’enllumenat dels edificis i 
el bus a Mango. Aquest partit 
polític va concloure que el ro-
manent hauria de servir per a 
inversions i no per a costos de 
partides d’estructura. 
L’Alcalde va contestar que el 
pressupost és un document 
viu i que es tracta de bosses 
de diners, no càlculs al cèn-
tim. També va comentar que 
hi ha nous edificis (Can Malé, 
Escola d’Adults, Casal de Pa-
laudàries) que han fet aug-
mentar el cost de l’electricitat 
dels edificis. 
En Comú Podem va retreure 
l’augment del consum elèc-
tric, del carburant i del man-
teniment dels serveis a Can 
Montcau, així com l’augment 
de l’aportació a la Mancomu-
nitat. Aquest grup polític tam-
bé va dir que hi ha coses pen-
dents de fer al poble abans 
d’amortitzar crèdits bancaris.
L’Alcalde va dir que la Manco-
munitat té nous serveis com 
l’Escola d’Adults i va insistir 
en què es tracta de bosses de 
diners.  
Ciutadans es va abstenir al·le-
gant que no havia treballat en 
el pressupost del 2018. 
Junts va dir que hi havia co-
ses en què estaven d’acord i 

d’altres que no, que s’havien 
disparat, i va comentar que 
s’havia d’afinar més. 
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CON-
TRA
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: ABSTENCIÓ 

5.- Aprovació definitiva de 
la relació de llocs de treba-
ll de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, i de la proposta re-
tributiva. 
El Ple va aprovar definitiva-
ment la Relació de llocs de 
treball que inclourà les mo-
dificacions resultants de l’in-
forme de les al·legacions, i 
la proposta retributiva resul-
tant. L’aprovació definitiva de 
la Relació de llocs de treball 
implicarà la modificació de la 
distribució salarial de la nòmi-
na, tal i com s’ha acordat amb 
la Mesa de negociació. 
L’Alcalde va explicar que es 
portava dos anys treballant 
en la Relació de llocs de tre-
ball. Primer, una empresa va 
fer entrevistes per definir els 
llocs de treball, l’organigrama 
de l’Ajuntament i la proposta 
retributiva a partir d’uns crite-
ris de la Diputació. Després de  
l’aprovació inicial, hi va haver 
una sèrie d’al·legacions, que 
una Comissió paritària va es-
tudiar i resoldre. La proposta 
retributiva, amb l’objectiu que 
hi hagi una equitat interna i 
externa, s’aplicarà en 4 anys, 
un 25% cada any, i el conveni 
vigent també tindrà una vigèn-
cia fins al 2024. Es tracta d’un 
document obligatori i viu, va 
dir l’Alcalde, que es va felicitar 
per la feina feta. 
ERC va dir que agrairia que 
s’actualitzés més sovint per-
què considerava el volum 
d’al·legacions massa elevat.  
L’Alcalde va contestar que es 
tractava d’un % d’al·legacions 
normal. 
En Comú Podem va comentar 
que aquest punt, que s’havia 
deixat sobre la taula en l’an-
terior Ple, ara ja estava per 
votar, perquè s’havia negociat 
amb el nou Comitè i s’havia 
fet una Assemblea de treba-
lladors. 
Ciutadans va manifestar que, 
com que hi havia acord entre 
l’Ajuntament i els treballadors, 
hi votaria a favor.
Junts va dir que en una ne-

gociació no tothom està con-
tent del tot, però s’arriba a un 
acord, com ha estat el cas, i 
per això hi votaria a favor.  
UNANIMITAT

6.- Ratificació de l’acord 
de cessió d’espais al carrer 
Creu de Baduell per a la ins-
tal·lació d’antena de telefo-
nia mòbil.
El Ple va ratificar l’acord de 
la Junta de Govern Local de 
data 15 d’abril de 2019 de ce-
dir l’ús gratuïtament a favor de 
l’empresa Telxius Torres Espa-
ña SLU dels espais de titulari-
tat municipal situats al carrer 
Creu de Baduell, número 87, 
per tal d’instal·lar infraestruc-
tures i elements accessoris 
necessaris pel funcionament 
d’equips de comunicació de 
tercers. També va acordar 
desestimar l’escrit d’al·lega-
cions presentat, de conformi-
tat als informes emesos.
Aquest punt es va deixar so-
bre la taula en l’anterior Ple 
perquè l’oposició, tot i veu-
re la necessitat de millorar la 
cobertura a la zona, va sa-
ber d’un moviment veïnal en 
contra que diu que podria ser 
perjudicial per algunes perso-
nes vulnerables que viuen a 
prop. L’oposició va demanar 
una pròrroga per aclarir dub-
tes, tot i que l’Alcalde va co-
mentar que ja s’havia donat la 
llicència d’obres i ara només 
es tractava de preparar la in-
fraestructura, no d’instal·lar 
l’antena.  
L’Alcalde va dir que no havien 
arribat informes nous per part 
de cap ciutadà.  
ERC va explicar que eren 
conscients de la necessitat de 

cobertura i que els ciutadans 
no havien fet arribar nous in-
formes, però que s’havien as-
sessorat sobre les afectacions 
en la salut i que hi havia estu-
dis on es deia que les antenes 
properes podien afectar a per-
sones amb certes malalties. 
Aquest grup polític va lamen-
tar poc diàleg amb els veïns i 
va demanar tornar a estudiar 
altres opcions d’ubicació. A 
més, va posar en dubte les 
conseqüències jurídiques per 
als regidors si hi votessin a 
favor. 
L’Alcalde va contestar que es 
compleix la normativa, que 
l’OMS diu que no està demos-
trada l’afectació en la salut de 
les persones i que fer política 
és prendre decisions. 
En Comú Podem també va 
dir que entenien la necessitat, 
però que la gent té por i, da-
vant del dubte sobre les afec-
tacions en la salut, hi votarien 
en contra.
Ciutadans va dir que hi esta-
rien a favor, però davant del 
patiment dels veïns, es van 
abstenir. 
Junts va dir que es tractava 
d’una cessió de terreny, que 
no estava demostrada l’afec-
tació en la salut de la proximi-
tat de les antenes de telefonia 
mòbil, que era necessària la 
cobertura en un lloc amb equi-
paments com CAP, escoles, 
Casal... i que amb aquesta 
ubicació hi havia més cober-
tura, i va votar-hi a favor. 
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CON-
TRA
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR
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Ple extraordinari del 24 d’octubre, matí
Únic.- Moció en resposta a la 
sentència del Tribunal Suprem 
i per demanar l’amnistia per a 
les persones preses polítiques 
catalanes en defensa del dret 
d’autodeterminació.  
El portaveu d’ERC va explicar 
que aquesta moció, presentada 
conjuntament entre ERC i Junts, 
s’havia presentat a més de 700 
municipis de Catalunya i que 
també hi donava suport altres 
entitats del poble com Som Al-
ternativa o ANC. Va dir que es 
tractava d’una moció redactada i 
consensuada entre l’AMI i l’ACM, 
que reflectia el pensament i el 
malestar de molts Ajuntaments. 
El portaveu d’ERC va comentar 
que hi havia unes persones a la 
presó, que havia augmentat la 
repressió i que la resposta ciu-

tadana contra la política ven-
gativa de l’estat havia estat im-
mensa. Va exigir a l’estat diàleg 
i va condemnar la penalització 
dels drets fonamentals dient que 
s’equipara fer manifestacions 
multitudinàries no violentes amb 
cedissió. ERC va concloure que, 
malgrat la repressió, continua-
rem treballant fins que no tinguin 
més opció que seure i dialogar. 
El portaveu de Junts va lamentar 
l’hora de la convocatòria del Ple, 
que també va lamentar ERC. 
Seguidament, va explicar que 
l’objectiu de presentar aquesta 
moció era que des de l’Ajunta-
ment es fes servir aquesta eina 
que tenim, el Ple, per demostrar 
la posició d’alguns partits en 
contra de la sentència i un judi-
ci que mai s’hauria d’haver dut 

a terme. Es tracta d’una moció 
de manifestació de rebuig a una 
sentència condemnatòria i a fa-
vor dels drets i les llibertats, el 
dret a l’autodeterminació i el dret 
a manifestar-se de forma pacífi-
ca, drets fonamentals. L’Estat 
ha ignorat les Nacions Unides, 
va dir, apostem pel diàleg i una 
via política i pacífica. En demo-
cràcia votar no és delicte, va 
concloure, reinvindiquem els 
polítics fora de la presó, perquè 
les idees no es jutgen. 
En Comú Podem va explicar que 
tenien una moció pròpia respec-
te a la sentència, que no s’havia 
pogut presentar en aquest Ple, 
però que presentarien en el pro-
per, on hi havia parts coincidents 
i altres no. 
El PSC va dir que la sentència no 

tanca ferides, que accentua el 
malestar de la societat catalana 
i que impedeix trobar un espai 
de diàleg, la via única per solu-
cionar la situació. Judicialitzar la 
política no és la solució i la uni-
lateralitat tampoc, la sortida a la 
confrontació passa per acostar 
posicions, trobar què compar-
tim i deixar de banda què ens 
separa, va manifestar. Volem 
reconèixer la legitimitat i l’anhel 
d’independència de qualse-
vol dels nostres veïns igual que 

aquells que han decidit ferma-
ment que aquesta no és el seu 
model de futur; volem assegurar 
el dret a la manifestació i reunió; 
condemnem la violència; i recla-
mem diàleg i un acord de con-
sens com a única via de solució 
de la situació, va concloure. 
PSC: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: ABSTEN-
CIÓ 
Cs: no present
JUNTS: A FAVOR 

El 72% de l’electorat lliçanenc, 8.609 electors d’un cens de 11.965, 
va exercir el seu dret a vot el diumenge 10 de novembre, dia de les 
Eleccions Generals. Aquest percentatge representa una baixada 
de 6 punts respecte als darrers comicis generals, celebrats el 28 
d’abril d’aquest any. 

ERC va ser la força més vota-
da a Lliçà d’Amunt, amb 1.842 
vots, que representen un 
21,4% del total de vots eme-
sos. La segona força més vo-
tada va ser el PSC amb 1.815 
vots, un 21,1%. En tercera 
posició es va situar ECP-GEC 
amb 1.580 vots (18,4%). VOX 
va ocupar la quarta posició 
amb 698 vots (8,1%), seguit 
de PP amb 630 vots (7,3%), 
Cs amb 618 (7,2%), JXCAT 

amb 611 (7,1%) i la CUP-
PR, que va obtenir 376 vots 
(4,4%). Pel que fa a la resta de 
candidatures (PACMA, MAS 

PAIS, PUM+J, I.FEM, PCPC, 
PCTC, IZQP, RECORTES) la 
suma de vots va representar 
un 3,7% del total (322).

Del total de vots emesos, se’n 
van registrar 67 en blanc i 50 
nuls.
Els gràfics mostren els resul-
tats obtinguts en aquestes 
Eleccions Generals quant a 

repartiment de vots totals, 
per col·legis electorals i una 
comparativa, en termes de 
participació, amb les Elecci-
ons Generals del 28 d’abril i 
del 2016. 
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Premiat el treball de recerca de 
Batxillerat d’una alumna de l’institut Lliçà

Sara Muñiz, de l’institut Lli-
çà, ha obtingut un accèssit 
del premi a treballs de recer-
ca de Batxillerat convocat pel 
Consorci Besòs Tordera. El 
seu treball de recerca és so-
bre el nitrogen i els bacteris a 
l’aigua, que va presentar en 
francès: “Les bactèries dans 
le cycle de l’azote: étude des 
bactèries de l’eau”. Durant 
el certamen s’han reconegut 
treballs de recerca i de curs 
presentats durant el curs 
2018-2019 i dedicats a l’aigua 
i als entorns fluvials. 
El president en funcions del 

Consorci, Joan Vila, i la Mont-
se Viñas, biòloga, professio-
nal de la docència i membre 
del jurat d’aquesta quarta edi-
ció, van ser els encarregats de 
lliurar tots els guardons del IV 
Premi de Treballs Acadèmics 
Consorci Besòs Tordera, tant 
als joves estudiants, com als 
tutors i professors dels seus 
centres educatius. Els primers 
premis s’han endut un xec re-
gal valorat en 250 euros per a 
la compra de material escolar 
i els accèssits, per import de 
150 euros, a més de rebre un 
diploma i una bossa amb ob-
sequis. Els instituts i centres 
educatius dels alumnes guar-
donats han rebut el mateix 
premi que els seus alumnes.
Durant la seva intervenció, 
Vila va destacar l’alt nivell 

dels treballs presentats a con-
curs. “Ens dona molta espe-
rança comprovar, amb aquest 
premi que convoquem anual-
ment, com els joves estudien 
diferents aspectes vinculats a 
l’aigua o als nostres rius, per-
què tota aquesta investigació 
i tot aquest interès ajudarà a 
contribuir a millorar el medi 
natural i a fer entre tots un 
món una mica millor”, va ma-
tisar.
Aquest Premi de Treballs 
Acadèmics va néixer el curs 
2015-2016 amb l’objectiu de 
promoure i reconèixer els es-
tudiants de cicles formatius i 
de batxillerat que fan recerca i 
anàlisi d’aspectes relacionats 
amb l’aigua i els entorns fluvi-
als de les conques del Besòs 
o la Tordera.

Salut fa una crida a 
la població perquè es 
protegeixi de les malalties 
d’hivern
 “Un hivern sense BRRR”
Al mateix temps que s’ha inici-
at la temporada de vacunació 
contra la grip, el Departament 
de Salut ha posat en marxa 
una campanya de comunicació 
amb el lema “Un hivern sense 
BRRR”. L’objectiu d’aquesta 
campanya és fer una crida a 
la població a protegir-se, no 
només de la grip, sinó també 
d’altres malalties víriques i in-
feccioses molt freqüents i que 
també poden presentar com-
plicacions.
La campanya es centra en re-
calcar la importància de reduir 
el contagi de malalties seguint 
mesures higièniques com el ren-
tat de mans o l’ús de mocadors 
rebutjables. També incideix en 
la importància de la vacunació 
de la grip, especialment en per-
sones amb condicions de risc.
Aquest any l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya vol mi-
llorar la cobertura de vacuna-
ció, especialment en persones 
més grans de 60 anys i en les 
que presenten problemes de 
salut crònics i condicions de 
risc. Al mateix temps també 
vol augmentar el nombre de 
vacunacions entre les dones 
embarassades en qualsevol 
moment de la gestació.
No obstant això, la campanya 
de vacunació continua estant 
adreçada també a tota aquella 
població que pugui esdevenir 
vector de transmissió. Entre 
d’altres, es recomana que es 
vacunin contra la grip perso-
nes en contacte amb població 
de risc (familiars, cuidadors...); 
persones internades en resi-
dències de gent gran o centres 
sociosanitaris; professionals 
com policies, bombers, perso-
nal de protecció civil o les que 
treballen en emergències o en 
institucions penitenciàries.

La vacuna, millor eina de pro-
tecció
La grip és una malaltia respi-
ratòria vírica que s’encomana 
fàcilment d’una persona a una 
altra i cada any provoca molts 
casos greus amb hospitalitza-
cions i morts. La vacuna, jun-
tament amb les mesures higiè-
niques, són la millor prevenció 
davant la grip. 
Malgrat que els efectes de la 
grip són prou rellevants com 
per ser tractats com un as-
sumpte de salut pública en-
cara existeixen falsos mites 
sobre la seva vacuna: des de 
que no és segura ni eficaç, a 
que no és important posar-se-
la perquè mai em poso malalt, 
o que, en cas de posar-se-la, 
no cal fer-ho cada any.
Doncs bé, degut a que el virus 
de la grip muta anualment, les 
vacunes també han de canviar 
i, per tant, s’ha de repetir cada 
any la seva administració. La 
vacuna de la grip està feta amb 
virus inactius que no poden 
transmetre la malaltia. Si bé és 
cert que la seva efectivitat va-
ria en funció de la concordança 
entre la soca dels virus utilitza-
da per la vacuna i els virus que 
finalment circulen aquell any, 
l’evidència científica demostra 
que evita molts casos d’hospi-
talitzacions i morts relacionades 
amb la grip. A més, si una per-
sona vacunada es contagia, els 
símptomes seran més lleus.
Vacunar-se contra la grip a 
banda de ser una mesura d’au-
toprotecció, demostra ser tam-
bé un acte de responsabilitat 
en benefici de la població de 
risc. Entre un 30 i un 50% de 
les persones infectades poden 
transmetre el virus tot i no pre-
sentar símptomes i provocar 
greus complicacions en la salut 
de qui els envolten.

Convocat el V Premi de Treballs 
Acadèmics Consorci Besòs Tordera
Un curs més, el Consorci 
posa en marxa el V Premi de 
Treballs Acadèmics Consor-
ci Besòs Tordera, que té per 
objectiu promoure i reconèi-
xer la feina dels estudiants de 
Batxillerat i de Cicles Forma-
tius que han dedicat els seus 
treballs de recerca o de curs 
a l’aigua o als entorns fluvials.
Entre els requisits que han 
de reunir els treballs és que 
siguin inèdits i que hagin es-
tat presentats durant el curs 
2019-2020, que tractin so-
bre l’aigua, com a recurs es-
càs i indispensable per a la 
vida humana i cabdal per al 
desenvolupament humà i in-
dustrial, o sobre les conques 
del Besòs i/o la Tordera, ja si-
gui centrant-se en les seves 
aigües o en qualsevol aspec-
te relacionat amb els seus 
entorns fluvials (fauna, flora, 

usos socials, història, patri-
moni, evolució, etc.).
La conca del Besòs inclou, a 
més del riu Besòs, els entorns 
fluvials dels rius Mogent, 
Congost, Tenes, Riera de 
Caldes i Ripoll, amb totes les 
seves rieres. Quan parlem de 
la conca de la Tordera, a més 
del riu Tordera, s’inclou la ri-
era d’Arbúcies, el riu de Cós 
i les rieres de Santa Coloma, 
Vilalba, Vallors, Pertegàs, Re-
piaix i Vallmanya, entre altres.
El jurat atorgarà dins de cada 
categoria, Treball de Recerca 
i Treball de Curs, un primer 
premi i dos accèssits.
Els primers premis reben una 
targeta regal per import de 
250 euros per a la compra 
de complements tecnològics, 
llibres, música i material edu-
catiu. En el cas dels accès-
sits, la quantitat és de 150 

euros. Els centres educatius 
d’on procedeixin els estudi-
ants guardonats reben xecs 
pel mateix import.
Les bases del V Premi de 
Treballs Acadèmics ja estan 
disponibles a la web del Con-
sorci. El termini per presentar 
els treballs finalitzarà el 29 de 
maig de 2020. 
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Què ha dit la premsa?
El lliçanenc Kiko Galván, ci-
clista d’elit
Kiko Galván, de Lliçà d’Amunt, 
ha arribat a ser professional 
amb només 21 anys i avi-
at s’enfundarà el mallot per 
començar a fer-se un nom al 
món del ciclisme professio-
nal en carretera, ja que Kern 
Pharma, recentment creat, 
l’ha fixat per la temporada que 
ve. El Kern Pharma competi-
rà a la categoria continental 
-la tercera divisió del ciclisme 
d’elit després del Wordl Tour i 
el Pro Continental-.

Increment d’assalariats
L’estudi de l’Institut Nacional 
d’Estadística assenyala que la 
zona més rica del Vallès Orien-
tal és el barri de Can Camp de 
l’Ametlla, tenint en compte la 
renda mitjana anual per llar. La 
zona més pobra és el barri de 
Montornès Nord. 
Per pobles, el més ric és Vall-
romanes amb 52.783 euros de 
renda mitjana per llar i el més 
pobre, la Llagosta amb 28.710 
euros de renda mitjana per llar, 
segons l’estudi. 
Lliçà d’Amunt se situa en de-
sena posició amb 37.686 eu-
ros de renda mitjana per llar.

El tennista Steven Díez puja 

fins al 136è lloc del rànquing 
ATP
El tennista lliçanenc Steven 
Díez ha protagonitzat un as-
cens de 20 llocs al rànquing 
ATP fins a col·locar-se el 136 
del món després de ser finalis-
ta al Challenger de Ninggo, a la 
Xina. Díez va començar aquest 
2019 com el 416 del rànquing 
ATP i guanya opcions d’acabar 
l’any entre els 100 millors del 
món.   

Desarticulada una banda 
acusada de robar al Viena
Els Mossos van desarticular 
un grup criminal dedicat a 
cometre robatoris amb força 
en establiments comercials 
amb el mètode del butró amb 
la detenció de dos dels seus 
membres. Estan relacionats 
amb un robatori en el Viena 
del sector de Can Montcau el 
dia de Sant Joan. 

Només 9 de 39 alcaldies de 
la comarca cobren el màxim 
que els permet la llei
Els alcaldes i alcaldesses 
de l’Ametlla, Canovelles, les 
Franqueses, la Garriga, Lliçà 
d’Amunt, Llinars, Parets, San-
ta Eulàlia de Ronçana i Santa 
Maria de Palautordera cobren 
el màxim que els permet la 

llei, d’acord amb el volum de 
població. La resta d’alcaldies 
del Vallès Oriental, per norma 
general, es mantenen en les 
franges altes del seu barem 
corresponent o bé tenen dedi-
cacions parcials. 

Front comú dels municipis 
per combatre l’augment de 
senglars
Els ajuntaments de l’Ametlla, 
les Franqueses, Granollers, 
Lliçà d’Amunt i Vilanova han 
començat a treballar per dis-
senyar una estratègia comuna 
que permeti actuar per reduir 
els problemes que generen els 
senglars. 

Societats constituïdes
- Mikeltube SL, dedicada a la 
producció de vídeos, serveis 
de publicitat i merchandising, 
així com l’edició de llibres: 
agència de publicitat i màr-
queting de tot tipus, fins i tot 
on line. 
- Construcciones Gabertar SL, 
dedicada a la compravenda de 
béns immobiliaris per compte 
propi; gestió i administració de 
la propietata immobiliària; pro-
moció immobiliària, etc. 
- 2019 Cons. Reha. Ite SL, de-
dicada a la construcció d’edifi-
cis residencials. 

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a 
través del butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i 
la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior a la 
publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.
cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 
08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar un full 
d’autorització per a la publicació d’imatges de menors.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Farmàcies
D. Pinín (Lliçà d’Amunt): del 6 al 12 de desembre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 13 al 19 de desembre 
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 20 al 26 de desembre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt: del 27 de desembre a l’1 de ge-
ner

Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: 
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. 
Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Nou regalet de 
benvinguda per als 
nadons lliçanencs

Els clients de BonPreu i Esclat donen 
més de 54.000€ a la Fundació Amics  
de la Gent Gran

Els supermercats Bonpreu 
i Esclat ofereixen a tots els 
clients que paguin amb tar-
geta bancària la possibilitat 
d’arrodonir l’import final de la 
seva compra i fer una micro-
donació a una causa social. 

Durant el mes d’octubre els 
clients de Bonpreu i Esclat 
han realitzat 328.472 dona-
cions que han fet possible 
recaptar 54.727,39€ per a la 
Fundació Amics de la Gent 
Gran. Aquest import es des-
tinarà a alleujar la soledat de 
les persones grans a través 
de programes d’acompanya-
ment emocional amb perso-
nes voluntàries. El projecte es 
desenvolupa a les 4 comar-
ques catalanes, acompanyant 

persones grans en més de 
30 municipis, com Badalona, 
Barcelona, Girona, Granollers, 
Hospitalet, Cambrils, Lleida, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Sabadell, Reus, Sant Cu-
gat del Vallès, Sant Adrià del 
Besòs, Tarragona, Vilanova i 
la Geltrú o Vic, entre altres.
Des de la posada en mar-
xa de l’arrodoniment solidari 
el passat mes de febrer els 
clients de Bonpreu i Esclat ja 
han donat més de 590.000€ a 

través de les col·laboracions 
amb diferents entitats com 
el Casal dels Infants, la Fun-
dació Oncolliga, l’Associació 
de Cardiopaties Congènites 

(aacic), Save the Children, la 
Fundació Catalana Síndrome 
de Down, la Fundació Impul-
sa, la Fundació ACE i la Fun-
dació Amics de la Gent Gran.
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En los 13 años de historia que tiene Ciudadanos, se han vivido situaciones de todo tipo, desde situaciones complejas hasta 
exitosos crecimientos electorales. Pero por primera vez nuestro partido ha bajado sus resultados en unas elecciones, rompiendo 
una tónica de continuos éxitos. En Cs estamos convencidos de que revertiremos la situación. Por otro lado, nuestro ya ex-presi-
dente Albert Rivera ha respondido con gran responsabilidad y coherencia, abandonando todos sus cargos y dando vía libre para 
el futuro cambio. Su gesto político será recordado siempre.
Ciudadanos de Lliçà d’Amunt seguirá trabajando igual, con nuestro grupo municipal propio,  defendiendo un proyecto centrado 
en una propuesta liberal, moderada y constitucionalista. Així doncs, a Ciutadans Lliçà d’Amunt continuarem capficats en millorar 
el nostre poble, lluitant per abaixar impostos i millorant els carrers i equipaments del nostre municipi. Volem que tots els nostres 
veïns gaudeixin del Lliçà que es mereixen i treballarem per aquest objectiu.
També volem aprofitar aquest espai per felicitar a tothom el proper nadal i any nou!

La ciutadania ha tornat ha parlar. En les passades eleccions del 10 de novembre el partit socialista va tornar a guanyar clarament 
unes eleccions, traient més de trenta escons al segon partit. Tanmateix volem agrair a les 1815 persones que a Lliçà d’Amunt van 
confiar en el nostre partit. Si bé és cert que ningú volia a tornar a una repetició electoral, els personalismes i les intransigències 
d’alguns, no varen deixar marge. Tot i així, no és moment de retrets. La ciutadania no s’ho mereix i des de ja s’ha de treballar en 
l’articulació d’una majoria que pugui fer que tinguem un govern estable i progressista, i que freni una ultradreta que ja ha demos-
trat que vol carregar-se el que durant tantes dècades els nostres avis i pares els ha costat tant construir. 
Hem de treballar per l’avenç en justícia social, per una sanitat i una educació pública, digna i de qualitat, per unes condicions 
laborals millors, per unes pensions justes i sostenibles. Ara és l’hora de treballar i no podem perdre més ni un minut en allò que 
necessitem i la societat reclama.

Acaba un 2019 políticament turbulent on seguim desafiant l’Estat Espanyol. Un any on hem anat a les urnes en 3 ocasions, on 
per 1a vegada ERC Lliçà hem guanyat unes eleccions al Congrés. El 2019 del Judici “farsa” del mal anomenat “procés”, on s’ha 
consumat l’autoritarisme i la repressió d’un estat venjatiu, amb una sentència aberrant contra els nostres líders polítics i socials 
que els manté segrestats lluny de les seves famílies. Un 2019 on es tramiten euroordres contra persones que es troben a l’exili 
protegint-se de les injustícies. Un 2019 que ha revifat la flama de l’1 d’Octubre amb protestes i indignació, que s’han traslladat 
al carrer. Amb marxes per la llibertat, acampades d’universitaris, talls de carrers i manifestacions liderades per plataformes civils 
com Tsunami Democràtic, Pícnic per la República, ANC o Òmnium. Protestes pacífiques i transversals on s’han aplegat ideologi-
es diverses, independentistes i no. Un 2019 on els joves s’han empoderat i han dit prou. Volen ser escoltats i lluiten per tenir un 
futur digne. Per tot això, persistim. Un poble que lluita per la llibertat acaba sent lliure. Us desitgem que tingueu un Bon Nadal i 
que comenceu el 2020 amb energia i un somriure. 

En primer lugar, queremos agradecer a las 1580 personas de nuestro pueblo, que como nosotras, han apostado por el cambio en 
estas últimas elecciones generales. Por otro lado, tras el pleno municipal del mes pasado, confirmamos nuestros peores temores 
sobre la situación en la política del pueblo: se está haciendo uso de la mayoría absoluta existente, para imponer las decisiones del 
partido que la ostenta y, peor aún, se están tomando decisiones importantes sobre proyectos que llevan en marcha mucho tiempo, 
sin compartir los motivos con la ciudadanía e ignorando sus opiniones. Ya hablamos de la paralización del proyecto de Can Malé (un 
proyecto que desde nuestra coalición, vemos imprescindible para Lliçà), pero todo no queda ahí. Seguimos viendo como siguen esta 
línea en diferentes cuestiones: cambios en el criterio de asignación de los locales sociales,  no tener en cuenta la opinión de un gran nº 
de vecinos y vecinas de los barrios de la zona de Palaudàries sobre el nuevo emplazamiento de la antena…. son temas sobre los que 
se preguntó en el último pleno. No hubo una respuesta clara, solo comentarios ambiguos que no explican por qué se están tomando 
estas decisiones. Desde Lliçà d’Amunt En Comú Podem, seguiremos trabajando duro en la oposición, cuestionando los motivos de las 
decisiones que toma el equipo de gobierno e intentando conseguir que todos los proyectos que dejamos en marcha, no se paralicen. 

MAJORIA ABSOLUTA, PUJADA D’IMPOSTOS I CONTENCIÓ:
Aquest és el titular que podríem utilitzar per qualificar el Ple especial d’ordenances del dia 24/10/2019. Unes ordenances que 
plantegen una sèrie d’augments, a destacar l’11% de les escombraries, o el 3% de l’IBI, que si s’ha de fer, es podria fer de forma 
escalonada. Per si això no fos prou, el més preocupant és que, segons el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament pels exercicis 
19-20, la consigna no és altre que CONTENCIÓ, fer una reducció en les inversions, en infraestructures, en serveis (menys serveis 
extraordinaris i substitucions d’incapacitat temporal...), racionalitzar instal·lacions públiques... en definitiva donar menys serveis 
a canvi d’un major esforç econòmic per part de la població. Ja vindran temps millors, en què per qüestions electorals, tornaran 
a invertir en el municipi, a fer coses, però mentrestant...Contenció!
De part de Junts x Lliçà d’Amunt us volem desitjar bones festes, un bon Nadal i un fantàstic 2020!!! I ho fem recordant aquells 
que no les podran celebrar amb els seus.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Neteja de boscos
Amb el lema Conscienciar, 
Estimar, Ajudar, Compartir, la 
colla Can t’implora organitza 
sortides per netejar boscos. La 
propera serà el diumenge 15 
de desembre. L’hora i el punt 
de sortida és a les 10.30h al 
bar del Parc del Tenes. L’itine-
rari serà del Parc del Tenes a 
la Bassa de Can Dunyó. És 

important portar calçat còmo-
de i roba d’abric. La colla Can 
t’implora, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, s’encarrega 
de portar guants i saques, i co-
ordinar la recollida de les dei-
xalles trobades amb la Brigada 
de neteja. 

Colla Can t’implora

Pájaros
Hola! Sóc Ariana Vázquez, veï-
na de Lliçà d’Amunt des de fa 5 
anys, on vaig començar el meu 
primer projecte musical fa un 
any com a Ariana Zar.
Amb l’objectiu de fer-me un 
lloc en el panorama musical, 
estic treballant en el meu pri-
mer disc EP titulat “Miedos”. 
El títol i el projecte van sorgir 
“gràcies” a que, des de ben pe-
tita, cantava en festes organit-
zades per les escoles del meu 
poble natal fins que, en una 
última, la por escènica va fer-
se la protagonista, deixant-me 
anys sense voler pujar a un es-
cenari. L’any passat però, això 
va quedar enrere per donar lloc 
a aquest il·lusionant projecte 
que porto entre mans. Al Juliol, 
vaig publicar la primera can-
çó “7 metros” - parlant sobre 
com trenco les cadenes que 
m’impedien cantar i agafo for-
ces per continuar amb el meu 
somni - i el 13 de Desembre 

veurà la llum el següent, titulat 
“Pájaros”, un cant a la llibertat 
que espero que la gaudiu tant 
com ho he fet jo produint-la. La 
tindreu disponible a totes les 
plataformes digitals (Spotify, 
Youtube, Itunes...) i si voleu sa-
ber una miqueta més sobre mi, 
podeu seguir-me a les meves 
xarxes. Ens veiem pel poble!

Instagram: arianazar_
YouTube: Ariana Zar
Twitter: ariana_zar

Ariana Zar

Activitats recents de l’institut Hipàtia
Agraïment a l’AMPA
Aquest començament de curs 
els pares i mares de l’AMPA 
ens han obsequiat amb un lot 
molt exquisit de llibres juvenils 
per a la lectura.
L’institut Hipàtia d’Alexandria  
promou l’aprenentatge de la 
comprensió lectora mitjançant 
uns minuts diaris de lectura 
a l’aula, des de 1r d’ESO a 4t 
d’ESO. Aquesta aposta supo-
sa  una dinàmica de centre di-
ferent i un suport del professo-
rat que el distingeix de la resta 
de centres. Nosaltres hi creiem 
i pensem que aquesta activitat 
afavoreix l’aprenentatge de la 
llengua en tot el nostre alum-
nat. 
Enguany  volíem millorar el seu 
funcionament i per aquesta raó 
havíem pensat aconseguir, per 
a cada nivell, una “petita bibli-
oteca”, que no hagués estat 
possible sense la implicació de 
l’AMPA Hipàtia. Gràcies de cor.

Sisena Duatló a l’Hipàtia
Com acostuma a ser habitu-
al, el dilluns 28 d’octubre, els 
alumnes de 4t d’ESO van dis-
putar la VI edició de la Duatló 
Hipàtia. D’entrada tots estaven 

neguitosos, perquè l’esforç fí-
sic que els esperava els feia 
una mica de mandra. Ens va 
fer un temps agradable i això 
combinat amb la direcció mi-
nuciosa per part de la Carme 
Solé, una crack de l’organitza-
ció, va fer que l’esforç físic que 
els vam demanar als nostres 
alumnes: corrent i anant amb 
bicicleta, no fos res comparat 
amb el que van gaudir realit-
zant les proves. Abans d’aca-
bar es van lliurar copes i meda-
lles als guanyadors. Tot i que 
cal dir que tots els participants 
ja eren guanyadors només per 
les ganes i interès que sempre 
mostren en aquesta jornada. 
L’enhorabona a tots!!
Cal agrair un any més la col·la-
boració de la Polícia local de 
Lliçà d’Amunt i de Lliçà de Vall, 
així com també a Protecció Ci-
vil que en tot moment ens van 
acompanyar i van estar pen-
dents de nosaltres.

Dia de la ciència a l’Hipàtia 
d’Alexandria
“La ciència és la clau del nos-
tre futur” Bill Nye
El passat divendres 8 de no-
vembre a l’Hipàtia d’Alexan-
dria vam celebrar la primera 
jornada de la Ciència, la qual 
s’ha pogut portar a terme grà-
cies a la col·laboració de l’AM-
PA i a la impliació de tot l’equip 
de professorat. Així, al llarg de 
tot el matí, tots els alumnes del 
centre van participar  en dife-
rents activitats de divulgació 
científica. 
Aquesta jornada s’emmarca 
en la setmana de la ciència, en 
què se celebren tot un ventall 
d’activitats de divulgació cientí-
fica arreu del nostre territori. Els 
temes centrals de l’edició d’en-
guany han estat, d’una banda, 
la taula periòdica, amb motiu 
de l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica dels Elements 
Químics; i, de l’altra, diferents 
persones que han estat refe-
rents als respectius camps de 
coneixement com ara l’ecòleg 
Ramon Margalef i Leonardo da 
Vinci. A més, també es comme-
mora el 50è aniversari de l’arri-
bada de l’home a la Lluna.

La Jornada va començar amb 
la xerrada “”Matemàtiques i 
màgia i viceversa”” a càrrec 
del matemàtic Sergio Belmon-
te, que va captivar a tot l’alum-
nat de l’institut ensenyant-nos 
la connexió entre aquestes 
dues disciplines, aparentment 
tan distants, i mostrant com 
es pot aplicar la matemàtica 
per  crear veritables efectes 
màgics. 
Durant la resta del matí es van 
alternar diferents tallers de 
caire emminentment pràctic i 
debats científics. Els alumnes 
de 1r i 2n van fer un taller per 
aprendre  la criptografia  i a 
desencriptar missatges a par-
tir de sistemes i tècniques, a 
encriptar els seus propis mis-
satges i a treballar de manera 
col•laborativa per resoldre rep-
tes en equip. Els alumnes de 
3r i 4t, en canvi, van haver de 
programar el seu robot de ma-
nera òptima per gestionar una 
parcel•la de terreny forestal, 
tallant certs arbres escollits en 

el menor temps possible.
A més a més i per finalitzar la 
jornada es van organitzar di-
versos debats científics. Els 
alumnes van tenir l’oportunitat 
de reflexionar sobre les deixa-
lles espacials, l’energia nucle-
ar, l’eutanàsia i les medicines 
alternatives, tot aprenent a 
argumentar de manera orde-
nada. Uns debats molt enriqui-
dors que ens van deixar amb 
ganes d’aprofundir-hi més i re-
petir l’experiència.
Pensem que aquesta jornada 
ha estat molt intensa i profito-
sa per tots plegats.
Tal i com diu Louis Pasteur  “La 
ciència és l’ànima de la pros-
peritat i la font de tot progrés”.

Institut Hipàtia d’Alexandria
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A Lliçà, les sardanes no 
descansen

Concert de Nadal
Dissabte 21 de desembre  a 
les 20,30h, Concert de Nadal a 
l’església de Sant Julià de Lliçà 
d’Amunt amb la coral Primiliana 
de Veus Femenines de Premià 
de Dalt, la coral Parroquial Ver-
ge dels Socors d’Hostalric i la 
coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt.
SI T’AGRADA CANTAR NA-
DALES, VINE A CANTAR A LA 
CORAL
Cantar nadales ens retorna a 
la nostra infància i ens permet 

aplegar-nos a l’entorn de la mú-
sica.
A vegades ens costa deci-
dir-nos o ens fa respecte can-
tar en una coral. No cal, ens 
ho passem bé, ens ajudem i 
aprenem. 
Anima’t.
Eugènia Herrera,
(620740475)

Coral l’Aliança de Lliçà 
d’Amunt

Apadrina una cistella “Nadal per a 
tothom 2019” a Lliçà d’Amunt
Un any més, Càritas de Lliçà 
d’Amunt prepara la tradicio-
nal campanya “Nadal per a 
tothom 2019”. En aquest mo-
ment de crisi, volem fer obse-
qui d’un lot de productes na-
dalencs a prop de 135 famílies 
del nostre poble, que passen 
dificultats econòmiques: vo-
lem que també puguin celebrar 
el Nadal. 
Per a fer-ho possible, neces-
sitem de la vostra ajuda. La 
de tots. Aquest any podeu 
col·laborar de tres maneres. 
La més important és apadri-
nant una cistella de Nadal, 
és a dir, amb donatius de 60 
euros, o bé mitja cistella (30 
euros). També podeu ser col-
laboradors amb donatius de 
10 euros. 

Volem fer-vos saber que els 
vostres donatius a Càritas 
de Lliçà d’Amunt, els primers 
150 euros, tenen una deduc-
ció en la vostra declaració 
del 50% de l’IRPF, o del 35% 
de l’impost de persones jurí-
diques (empreses, associa-
cions, etc.) Els teus donatius 
desgraven més. 
Podeu fer arribar els vostres 
donatius a la Parròquia (dilluns 
de 19.30h a 20.30h), o bé un 
ingrés al següent compte cor-
rent de Càritas: ES65 2100 
1912 7002 00142066. Al teu 
ingrés posa (Càritas Nadal). 
Si voleu el rebut de donació, 
per a la vostra desgravació, 
ens heu de fer arribar les vos-
tres dades fiscals a la Parrò-
quia a l’horari abans indicat, o 

al correu de la coordinadora de 
campanya. 
També podeu comprar la 
GROSSA DE NADAL que tro-
bareu a “La Botiga Solidària de 
Lliçà Peruanitos” i a les sorti-
des de Missa. 
Més informació a la coordina-
dora de la campanya de Càri-
tas Sra. Maria Puig Mompart 
616 812 779. Podeu escriure 
per al certificat del vostre do-
natiu a caritas-llica@hotmail.
es. 
Fem possible un bon Nadal per 
a tothom.

Cáritas Lliçà d’Amunt

Si fins ara les sardanes només 
se sentien de tant en tant al nos-
tre poble, ara tenen continuïtat 
gràcies als esforços del grup To-
cats per la Sardana.
D’una banda, després de la pau-
sa d’estiu, s’han tornat a reem-
prendre les ballades al Parc del 
Quiosc, cada primer diumenge 
de mes, a les 12 del migdia. La 
propera serà el diumenge 1 de 
desembre.
Per altra banda, continua el taller 
d’aprenentatge i perfecciona-
ment al Casal de la Gent Gran, 
cada dimarts de 5 a 6 de la tar-
da, on tothom, des d’aprenents 

a experts, hi troba el seu lloc.
A més, aquest trimestre s’ha ini-
ciat un taller amb els alumnes de 
primer d’ESO de l’Institut Hipàtia 
d’Alexandria, amb col·laboració 
amb el professorat d’Educació 
Física.
Ah! i a més a més, el dia 21 de 
desembre, a les 16.30h, a la pla-
ça de Julià Martí i Pou, entre les 
activitats a l’entorn del Caga Tió 
solidari, és farà la ballada de les 
Festes de Nadal.
Amb tot això, ni les sardanes ni 
els sardanistes no descansen!

Grup Tocats per la Sardana

Vols formar part del grup 
de teatre del poble?
T’agrada el teatre? Vols deixar 
de ser només espectador i for-
mar part del grup del teu poble?
Vols recollir aplaudiments i 
gaudir d’un escenari com el de 
l’Ateneu?
És la teva oportunitat. Bus-
quem gent amb ganes de for-
mar part del nostre grup ama-
teur. Tothom hi té cabuda. T’hi 
esperem!
Assaigs:
Horari: dimarts de 19h a 20:30h
Lloc: Gimnàs de l’Aliança
Si vols més informació, envia 
mail a: monica_de tranki@hot-
mail.com. Grup de teatre de l’Aliança

Desembre a l’Ateneu l’Aliança
CICLE DE XERRADES: SI-
TUACIÓ ACTUAL DE L’ECO-
NOMIA I LES EMPRESES
Divendres 13 de desembre 
Hora: 20h
A càrrec de Joan Canadell 
Bruguera, President de la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona.

MATINS TRANQUILS: CON-
CERT DE BOLS TIBETANS
Dissabte 14 de desembre 

Hora: 10h
A càrrec de Botiga Pandora. 
El preu és de 3 euros per a so-
cis i de 5 euros per a no socis. 
Cal inscripció prèvia a l’Ate-
neu l’Aliança.

ESPECTACLE INFANTIL: 
TXEMA THE POSTMAN
Diumenge 15 de desembre 
Hora: 12h
Un espectacle de màgia, vi-
sual i creatiu per a tots els 

públics. Un espectacle musi-
cal i participatiu, on s’explica 
una història amb un nou estil 
de màgia molt personal, on es 
barregen disciplines com el 
mim, el clown i, per descomp-
tat, la màgia. El preu és de 3€ 
per a socis infants i adults, de 
4€ per a infants fins a 11 anys 
no socis i de 5€ per a infants 
a partir de 12 anys i adults no 
socis. Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del 
correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) 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 d’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. El butlletí no comparteix necessàriament 
el contingut de les opinions signades.
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FES EL TEU FANALET
Dissabte 21 de desembre  
Hora: 17.30h  
Lloc: plaça de Julià Martí i Pou
Taller on es farà un fanalet de Na-
dal. L’activitat es realitzarà 100% 
en anglès. Organitza: Kids&Us

MISSA DEL GALL
Dimarts 24 de desembre  
Hora: 22h  
Lloc: Església de Sant Julià
Tradicional Missa de la Nit de Na-
dal. Tot sortint hi haurà ressopó 
nadalenc.  
Organitza: Parròquia de Sant Julià

QUINTO DE NADAL
Dimecres 25 de desembre  
Hora: 18h  
Lloc: Ateneu L’Aliança
El Quinto de Nadal és un esdeve-
niment obert a tot el poble, on po-
dreu guanyar premis de tota mena 
en un ambient festiu. Amb la col-
laboració d’establiments locals. 

Organitza: Grup d’Esplai amb la 
col·laboració de l’Ateneu l’Aliança

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN LLIÇÀ D’AMUNT:
- Concert de Sant Esteve: Tradici-
onal concert nadalenc de l’Orfeó 
Català que enguany pot ser me-
morable i històric. Dijous 26 de 
desembre. 
- Cafè del Casal: Dinar de fideua-
da cada dimecres al migdia . Di-
nar d’arròs cada dijous al migdia. 
Preu: 6€. Cal avisar prèviament: 
938 416 155
- Escola de sardanes: dimarts, de 
17h a 18h
- Ball de gitanes: dimecres, de 19 
a 21h
- Ball i berenar: divendres, a les 
17h
Per més informació: Associació 
Gent Gran Lliçà d’Amunt La Vall 
del Tenes 
Organitza: Associació Gent Gran 
Lliçà d’Amunt La Vall del Tenes

Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga 
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga 
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

Biblioteca Ca l’Oliveres
TARDA DE JOCS DE TAULA EN 
FAMÍLIA
Dilluns 9 de desembre  
Horari: de 17h a 20h
Veniu a passar la tarda en família 
tot jugant i descobrint nous jocs 
de taula per aquest Nadal. Amb la 
col·laboració de la botiga Homo-
Ludicus, especialitzada en jocs 
de taula. Adreçat a famílies amb 
infants de 4 a 10 anys. Inscripció 
prèvia a partir del 2 de desembre. 
Places limitades. 

TALLER CREATIU 
Dimarts 10 de desembre  
Hora: 17.30h
Taller de punts de llibre. Farem 
un punt de llibre amb la temàtica 
d’hivern. Des del Casal Gent Gran 
del centre s’escollirà un dels punts 
de llibre per repartir entre els seus 
usuaris. A càrrec de Carme Ro-
mero. Per a nens i nenes de 4 a 10 
anys. Inscripció prèvia a partir del 
2 de desembre. Places limitades. 

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!”
Dijous 12 de desembre  
Hora: 18h
Les llàgrimes de l’assassí d’An-
ne-Laure Bondoux. A càrrec de 
Joana Moreno i Laura Bartuilli. Si 
tens entre 12 i 17 anys, t’agrada 
llegir i vols passar una bona esto-
na, informa’t a la biblioteca. Cada 
primer dijous de mes.

TALLER DIY “FES-T’HO TU MA-
TEIX/A” TALLER FAMILIAR DE 
JOGUINES DE FUSTA
Dijous 12 de desembre  
Hora: 18h
Construirem en família una jogui-
na de fusta. Adreçat a famílies 
amb infants a partir de 5 anys. 
Places limitades. Inscripció prèvia 
a partir del 2 de desembre. Amb 
la col·laboració de la botiga Leroy 
Merlin de Lliçà d’Amunt. 

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES “TAST DE XOCO-
LATA”
Dissabte 14 de desembre  
Hora: 12h
La xocolata és aquell producte que 
tothom aprecia, fins i tot els pocs 
llaminers també se l’estimen, per-
què hem crescut amb la xocolata 
entre els dits. Però... sabem ben 

bé la història de la xocolata? En 
aquest taller quedareu ben parats 
del que us explicarem... La xoco-
lata i els catalans... No hi falteu!! 
A càrrec de Núria Valentí Arbós, 
directora de la revista Art-e-sans. 
Places limitades. Inscripció prèvia 
a partir del 2 de desembre.  

CLUB DE LECTURA “LLEGEI-
XES AMB MI?”
Dilluns 16 de desembre  
Hora: 18h
La nena de l’arbre de Rubèn Mon-
tañà. A càrrec de Joana Moreno i 
Agnès Navarro. Si tens entre 9 i 12 
anys, t’agrada llegir i vols passar 
una bona estona, informa’t a la 
biblioteca. Cada tercer dilluns de 
mes. 

TALLER PER ADULTS (PRO-
JECTE DIY)
Dilluns 16 de desembre  
Hora: 18h
Farem un fanalet per Nadal amb 
chalk paint. A càrrec de Montse 
Ramírez. Col·labora: Ferreteria 
Canadell. Adreçat a adults. Ins-
cripció prèvia a partir del 2 de de-
sembre. Places limitades. 

BIBLIOLAB “ROLLER COAS-
TER I LLOPINGS”
Dimarts 17 de desembre  
Horari: de 17.30h a 18.45h
Looping i Rampes de record per 
activar la imaginació! Crearem 
amb materials domèstics un cir-
cuit el més gran i complicat possi-
ble, per tal que la bola pugi i baixi 
rampes, travessi loopings i demés 
piruetes emocionants.
A càrrec de Smartions.
Adreçat a nens i nenes de 5 a 10 
anys. Inscripció prèvia a partir del 
2 de desembre. 

CLUB DE LECTURA PER 
ADULTS
Dimarts 17 de desembre  
Hora: 18h
La forma de l’aigua d’Andrea Ca-
milleri.  
A càrrec de Lola Tresserras.

CLUB DE LECTURA “LLEGIR 
EL TEATRE”
Dijous 19 de desembre  
Hora: 18h
Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. 
A càrrec d’Agnès Navarro. 

NIU DE PARAULES I CONTES 
AL VOL “SONS DE COLORS”
Dissabte 21 de desembre  
Hora: 11h
Homenatge a Eric Carle, l’artista 
dels colors. Contes musicats a 
partir dels seus àlbums il·lustrats. 
Històries que ens parlen de tot el 
que ens envolta, amb els colors 

com a protagonistes, tot acom-
panyat d’instruments ben diver-
sos.
A càrrec de Toni Cuesta i Joana 
Moreno de la Botzina. 
Adreçat a famílies amb infants 
fins als 3 anys d’edat. Places li-
mitades. Inscripció prèvia a partir 
del 2 de desembre. 

Espai Jove El Galliner
TARDA DE JOCS DE TAULA
Dimarts 3 de desembre
Si vols passar una estona di-
vertida, vine al Galliner a jugar 
amb els jocs de taula que te-
nim. 

CUINA JOVE
Dimarts 10 de desembre
Un cop al mes realitzem tallers 
de cuina amb receptes fàcils i 
ràpides. Prepara el davantal i 
treu el “chef” que portes dins! 
Aquesta vegada farem un ta-
ller de “Christmas Cookies”, 
galetes delicioses per a aquest 
Nadal. 

TARDES CREATIVES
Dimarts 17 desembre
Vine a realitzar el taller de Cre-
acions Nadalenques! Ens ho 
passarem d’allò més bé!

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 20 de desembre
L’últim divendres de cada mes 
fem sessió de cinema a l’Espai 
Jove El Galliner. Vosaltres trieu 
la pel·lícula i nosaltres posem 
les crispetes!

PARC DE NADAL
28, 29 i 30 de desembre
Vine a gaudir de les diferents ac-
tivitats i tallers que ens ofereix el 
Parc de Nadal!
 
* Tots els tallers són gratuïts, però 
cal inscripció prèvia. Pots inscriure’t 
al web espaijovegalliner.cat, trucant 
al 93 860 70 01 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937.
* Espai Jove El Galliner: Obert totes 
les tardes de dilluns a divendres de 
16h a 20h a l’edifici de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres.

genda
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