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Existeixen diferents canals de 
comunicació no oficials a tra-
vés de les xarxes socials que 
parlen sobre notícies que afec-
ten al nostre municipi. Com a 
societat lliure, plural i diversa 
és necessari que la ciutadania 
estigui informada del que suc-
ceeix i ho pugui fer escollint 
els canals que consideri opor-
tuns. Tanmateix, cal posar de 
relleu la importància de saber 
la font de la notícia i d’on prové 
ja que ens hem adonat que en 
els canals no oficials aparei-
xen notícies, rumors o com es 
diu actualment fake news  que 
desvirtuen la realitat.
A més, aquestes mateixes 
notícies provoquen comenta-
ris i respostes que, en alguns 
casos, sobrepassen el límits 

de l’educació i la convivència, 
amb faltes de respecte i, en 
molts casos, amb insults di-
rectes, a vegades fins i tot en-
tre propis veïns, que posen en 
entredit la convivència cívica i 
pacífica de la nostra societat. 
Des d’aquestes línies, vull 
aprofitar per fer una crida a 
fer un ús responsable de les 
xarxes socials, que ens molts 
casos ens ajuden a trobar so-
lucions i fer-nos arribar les in-
quietuds veïnals gràcies a la 
seva immediatesa; però, no 
podem permetre que es con-
verteixi en un tot s’hi val. 
L’Ajuntament posa a l’abast 
de tota la ciutadania  tots els 
canals existents per poder fer-
nos arribar els vostres  sug-
geriments, ja sigui de forma 

presencial o a través de l’ampli 
ventall 2.0 del que disposem. 
Per això, us convido a que, en 
cas que vulgueu posar-vos en 
contacte amb nosaltres, ho feu 
sempre a través dels canals 
oficials, per poder rebre una 
resposta adequada del tema 
que es tracti, ja que l’Ajun-
tament no pot respondre a la 
ciutadania a través de canals 
que no siguin propis. 

A més, si feu seguiment dels 
canals oficials podreu estar in-
formats periòdicament de les 
notícies del municipi i veure els 
avisos importants que es pu-
guin produir. En breu s’ampli-
aran els serveis comunicatius 
i es milloraran els ja existents 
per adaptar-nos a la realitat 
tecnològica que ens envolta 
per poder donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania.

El passat mes de setembre es va iniciar el procés de participa-
ció ciutadana en relació al desenvolupament del sector centre. 
A les sessions de treball es van tractar tres eixos: l’espai públic 
i la mobilitat; els equipaments i el patrimoni; i l’habitatge i les 
activitats econòmiques. En la darrera enquesta ciutadana ens 
hem interessat per saber quin d’aquests tres eixos els lliçanencs 
i lliçanenques consideren prioritari. El resultat ha estat que, de 
les 68 persones que han participat a l’enquesta, un 48% ha con-
testat l’espai públic i la mobilitat;  un 24% ha dit els equipaments 
i el patrimoni; i un 28% ha contestat l’habitatge i les activitats 
econòmiques.

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes 
està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enques-
ta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests 
resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta Ciutadana
Quin tema considera més prioritari en el 
desenvolupament del sector centre?

Espai públic i mobilitat

Equipaments i patrimoni

Habitatge i activitats 
econòmiques
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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.

Dins de la programació com-
memorativa del Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la 
Violència vers les Dones s’ha 
organitzat un concurs foto-
gràfic amb aquesta temàtica. 
Les fotografies s’han de lliu-
rar abans del 10 de novembre 
i, amb totes elles, es muntarà 
una exposició que es podrà 
veure a la Biblioteca Ca l’Olive-
res del 15 al 22 de novembre. 
Podeu consultar les bases al 
web municipal. Les categories 
i els premis són els següents:
-Nens/es Primària: càmera 
polaroid instax mini 8 amb un 
carret

-Joves  ESO: GoPro 
-Adults: càmera digital 
En aquesta exposició amb les 
fotografies del concurs també 
s’exposaran les fotografies i 
missatges del Punt Lila de Fes-
ta Major. 
També s’ha organitzat una 
sortida-caminada per visitar 
el Monestir de Sant Cugat del 
Vallès i l’arbre monumental Pi 
d’en Xandri. Aquesta sortida 
tindrà lloc el dissabte 24 de no-
vembre. Se sortirà a les 9.30h 
en autocar del Parc de Can 
Godanya. Es farà una visita al 
Monestir de Sant Cugat del 
Vallès i des d’aquí es farà una 

caminada fins a l’arbre monu-
mental Pi d’en Xandri, situat a 
les portes del Parc Natural de 
la Serra de Collserola; es tracta 
d’un itinerari fàcil d’uns 2,5 km. 
Allà, es practicarà Txi Kung, 
uns exercicis suaus que  com-
binen moviment i respiració, i, 
seguidament, s’emprendrà el 
camí de retorn al monestir, on 
hi haurà un refrigeri, a la pla-
ça d’Octavià. L’arribada a Lliçà 
d’Amunt està prevista per a les 
14h. Per participar en aquesta 
activitat, que és gratuïta, cal 
fer-ne la inscripció a les depen-
dències de la regidoria d’Acció 
Social, trucant a aquesta regi-
doria (93 860 72 20) o omplint 
un formulari específic que tro-
bareu a la pàgina web munici-
pal. Les places són limitades. 
I, el mateix diumenge 25 de 
novembre al matí al Parc de 
Can Godanya, tindrà lloc una 

Commemoració del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones
La regidoria d’Acció Social ha organitzat diferents activitats per commemorar el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, que se celebra el 25 de novembre. 

cursa  de 7,5 km sota el lema 
“Lliçà d’Amunt contra la vio-
lència de gènere. Només Sí és 
Sí”. Les inscripcions es faran 
de les 9.30h a les 10h. I, abans 
de la sortida de la cursa, que 

serà a les 10.30h, hi haurà la 
lectura d’un manifest instituci-
onal i es lliuraran els premis del 
concurs de fotografia. Després 
de la cursa, a les 12h, es farà 
una botifarrada popular. 
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Gran Recapte d’Aliments
La recollida solidària d’aliments 
a Lliçà d’Amunt començarà el 
divendres 30 de novembre i fi-
nalitzarà el diumenge 2 de de-
sembre al migdia.
Com cada any, la campanya 
comptarà amb persones vo-
luntàries que estaran durant 
aquests dies coordinant la re-
collida d’aliments en els punts 
de venda col·laboradors. Si 
vols fer-te voluntari, truca a 
Serveis Socials: 93 860 72 20 
(del 3 al 23 de novembre).
Els punts de venda adherits a 
la campanya són: 
- Supermercat Bon Preu - La 
Cruïlla

- Supermercat Dia - La Cruïlla
- Supermercat Sorli Discau – 
Ca l’Artigues
- Supermercat Esclat – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – Can 
Salgot
- Supermercat Condis – Palau-
dàries
- Supermercat Bon Area – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – Lliçà 
de Vall
Tots els productes recaptats 
es destinaran al Banc d’Ali-
ments de Lliçà d’Amunt.

notícies de l’Ajuntament

Bonificació del 50% de l’IBI 
per la instal·lació de plaques 
solars
La modificació d’aquesta ordenança fiscal té l’objectiu de potenciar 
la implantació de les energies renovables al municipi.

Des de principis d’aquest any 
2018, les persones titulars 
d’habitatges que instal·lin sis-
temes per a l’aprofitament tèr-
mic o elèctric de l’energia solar, 
sense estar-hi obligats per la 
normativa vigent, poden sol·li-
citar una bonificació del 50% 
de la quota íntegra de l’impost 
sobre Béns Immobles,  per un 
període de cinc anys. Aquesta 
modificació de l’Ordenança fis-
cal va ser aprovada amb l’ob-
jectiu de potenciar la implanta-
ció de les energies renovables 
al municipi.
Les persones interessades 

poden demanar la bonificació 
en el termini de tres mesos a 
partir de la data de finalització 
de l’obra, i un cop concedida, 
s’aplica a l’impost de l’any se-
güent. Cal tenir en compte que 
per a la instal·lació de sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar és ne-
cessari sol·licitar, prèviament, la 
llicència d’obres corresponent.
L’Ajuntament promou aquesta 
bonificació amb l’objectiu de 
potenciar l’estalvi energètic i el 
respecte al medi ambient, amb 
la voluntat d’anar substituint 
progressivament el consum de 

combustibles fòssils per ener-
gies verdes i així contribuir a la 
reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfe-
ra.
Per a la realització del tràmit de 
bonificació de l’impost sobre 
Béns Immobles cal adreçar-se 
al Punt d’Informació d’Habitat-
ge Municipal. Si la instal·lació 
no s’ha realitzat, cal  sol·licitar 
informació sobre la llicència 
d’obres a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) de l’Ajun-
tament. Podeu trobar la  infor-
mació ampliada a la secció de 
tràmits del web municipal.

Adequació del pati del 
Parc de Can Godanya
Les famílies de l’Espai Creix van 
treballar, el passat 6 d’octubre, 

per posar un toc de color al pati 
del Parc de Can Godanya. 

El grup de Primària de 
l’Espai Creix, al circ
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Projecte Creix+ 
Secundària: prevenció 
socioeducativa als instituts
El projecte Creix+ Secundària 
és un projecte de prevenció 
socioeducativa als instituts, 
impulsat per la regidoria d’Ac-
ció Social a petició dels dos 
instituts del poble. 
La demanda expressada és 
dotar de més recursos socio-
educatius la tasca que porta a 
terme la institució educativa i 
atendre a aquell alumnat que 
es troba en els següents su-
pòsits:
- El primer supòsit és la de-
manda d’intervenció preventi-
va en aquell alumnat que és 
amonestat per conductes dis-
ruptives reiterades a l’aula.
- El segon supòsit és l’alum-
nat que és expulsat com a 
mesura disciplinària, oferint 
alternatives educatives i me-
sures reparatòries. 
Els destinataris són:
- Alumnat amb dificultats per-
sonals i sòcio-educatives i 
amb un nivell alt de conflictivi-
tat vers la relació amb els/les 
companyes i el professorat.
- Alumnat amb acumulació 
d’incidències i/o faltes greus.
Els objectius d’aquest projec-
tes són: 
- Oferir eines a l’alumnat per 
resoldre els conflictes amb els 
seus iguals i/o amb el profes-
sorat, i la resta del seu entorn.
- Ajudar els menors a gestio-
nar millor les seves emocions.
- Convidar als menors a la re-

flexió.
- Motivar en els menors el 
sentit de responsabilitat.
- Potenciar el benestar perso-
nal, emocional, familiar i soci-
al del menor.
- Derivar a les famílies que es 
consideri adequat a l’àrea de 
serveis socials i en el seu cas, 
a assistència psicològica.
- Detectar situacions de ne-
gligència, maltractament i/o 
desemparament.
Les línies d’intervenció són: 
- Minimitzar situacions i con-
ductes de risc pels menors.
- Atendre a l’alumnat que és 
expulsat durant els dies de 
l’expulsió, unes hores, a tra-
vés de mesures reparadores 
educatives i/o d’interès soci-
al.
- Acompanyar a les famílies 
en situacions de risc social: 
circuit de serveis socials.
- Atenció psicològica: circuit 
existent.
Els serveis que s’utilitzaran 
seran l’Espai Can Godanya, 
el Servei del Banc d’Aliments, 
el Servei de Rober de Càrites, 
les Escoles Bressols  i equi-
paments esportius. 
Els professionals que hi in-
tervindran seran l’Educadora 
social, la psicòloga i la co-
ordinadora de la regidoria 
d’Acció Social i referents dels 
diferents serveis on aniran 
adreçats els joves. 

Joana Serrat, una lliçanenca 
centenària

El regidor d’Acció Social, Fran 
Sánchez, en representació de 
l’Ajuntament, va fer lliurament, 
el passat 30 de setembre, d’un 
ram de flors a Joana Serrat 
Borrell, que va celebrar el cen-
tenari del seu naixement el 
passat 20 de setembre.
El regidor també li va fer lliura-
ment de la Medalla centenària 
de la Generalitat de Catalunya 
i li va llegir una carta de part 
de la conselleria de Benestar i 
Família. 
Joana Serrat, nascuda en un 
poble al costat de Mollerussa, 
era la segona de cinc germans; 
ella i el més petit, amb qui 
sempre ha tingut un vincle es-
pecial,  encara són vius. Amb 

ell sempre ballava, una afició 
que li agrada molt. Va ballar 
fins fa poc, amb més de no-
ranta anys. I, ara, que ja no ho 
pot fer, assegura:  “Quan sento 

música, el cor em balla”.
La Joana ha tingut 4 fills, 3 no-
ies (una de les quals va morir al 
néixer) i un noi. Té cinc néts i 6 
bésnets. 

L’Ajuntament i la Generalitat li fan un homenatge.

Presentació de les conclusions generals 
del procés participatiu pel desenvolupament 

del centre de Lliçà d’Amunt

  Dia: dissabte 1 de desembre
  Hora:  11h
  Lloc: ateneu l’Aliança

Lliçà creix amb tu!

Conclusions del procés 
participatiu sobre el centre urbà

El procés participatiu pel 
desenvolupament del cen-
tre de Lliçà d’Amunt segueix 
avançant segons el calendari 
previst.
Durant els mesos de setem-
bre i octubre es van realitzar 
fins a 5 trobades en les quals 
els assistents van consultar 
i fer propostes en relació a 
com els agradaria que fos el 
nou centre urbà
En la sessió del passat 6 
d’octubre, que es va desen-
volupar a la Biblioteca de Ca 
l’Oliveres,  es van recollir tot 
un conjunt de propostes re-

latives a 6 temes plantejats, 
que s’han treballat en 3 taules 
per separat i que es posaran 
en comú i permetran obtenir 
un seguit de conclusions de 
cara a fer el tancament del 
procés, previst per al proper 

24 de novembre 
En aquesta última sessió es 
presentaran les conclusions i 
s’exposarà de quina manera 
es podran traslladar al docu-
ment urbanístic que es trami-
ta.
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L’Hora del vermut a Ca 
l’Oliveres
Continuant amb l’activitat 
L’hora del vermut a Ca l’Olive-
res, el dissabte 1 de desembre 
a les 12h, tindrà lloc el taller 
“Per festes no malbaratem ali-
ments” a càrrec d’en Pep Sal-
setes.
Elaborarem tapes per aques-
tes festes tot reaprofitant els 
aliments que tinguem per casa.
Pep Salsetes és cuiner, gastrò-
nom i pagès. Un dels pioners 
en la recuperació de llavors 
locals al nostre país i un dels 
artífex del Banc de llavors del 

Vallès Oriental. Dóna suport 
als agricultors i restauradors 
que lluiten per tirar endavant 
i per oferir productes de tem-
porada, de proximitat i quali-
tat. Però, sobretot, treballa de 
forma intensa per connectar 
als productors amb els restau-
radors i que la seva feina de 
recuperar i conservar varietats 
vegetals tradicionals del Vallès 
tingui una major repercussió. 
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 15 de no-
vembre. 

Llegeixes amb mi?
El passat 15 d’octubre va te-
nir lloc la primera trobada 
d’aquest curs del club de lec-
tura “Llegeixes amb mi?” que 
s’organitza des de la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres.
És un club infantil format per 
nens i nenes de 9 a 12 anys 
que porta a terme la Joana 
Moreno i es coordina des de la 
biblioteca. Es troben un dilluns 
al mes a les 18h per conversar 
i compartir diferents aspectes 

al voltant dels llibres, i al juny 
com a cloenda es rep la visita 
d’un autor.
És una activitat gratuïta, i la 
inscripció es pot fer durant tot 
el curs. La propera sessió serà 
el dilluns 19 de novembre. 
“Estem molts contents de com 
va anar el curs passat, vam 
aprendre i ens vam divertir 
molt! És molt més que un club 
de lectura!”, diuen els partici-
pants.

Projecte BiblioLab: Innovació i 
creació a les biblioteques
El projecte BiblioLab comprèn un catàleg d’activitats que s’ofereixen 
a les biblioteques. 

BiblioLab és un programa de 
la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals (XBM) que desenvolupa 
i dóna suport a accions que 
tenen com a finalitat l’accés al 
coneixement a través de l’ex-
perimentació i metodologies 
innovadores i creatives en un 
entorn col·laboratiu obert a la 
ciutadania.
Els projectes desenvolupats 
en aquest programa abasten 
diferents branques del conei-
xement i en moltes d’elles el 
factor tecnològic té un paper 
important com a eina vehicu-
lar. Així es poden desenvolupar 
projectes purament tecnolò-
gics però també  projectes ci-
entífico-socials (nutrició, agri-
cultura, astronomia, natura, 
etc.), projectes artístics (la mú-
sica, les arts plàstiques o l’ar-
tesania) i projectes relacionats 
amb la lectura i l’escriptura, 
l’essència de les biblioteques.
BiblioLab és un dels deu pro-
jectes destacats de “Connec-
tem”, el Pla d’actuació del 
mandat 2016-2019 de la Di-
putació de Barcelona. Amb 
aquest programa la Corpora-
ció pretén fomentar la creació 
i la creativitat de la ciutadania, 
habilitats de gran valor en el 
desenvolupament de les per-
sones en àmbits com l’educa-
ció, la cultura i l’emprenedoria. 
Ho fa sota els criteris de l’equi-
tat d’accés, la sostenibilitat 
econòmica, l’eficiència, la qua-

litat de servei i la pertinença; 
aprofitant i posant en valor els 
recursos i treball en xarxa de 
les biblioteques, equipaments 
pròxims al ciutadà i arrelats al 
territori.
El catàleg d’activitats és una 
acció del programa BiblioLab 
que ofereix a les biblioteques-
XBM un conjunt d’activitats 
caracteritzades per una meto-
dologia experimental i partici-
pativa inspirada en les idees 
biblioLab d’innovació i creació 
a partir de les quals els assis-
tents poden accedir i generar 
coneixement. 
La Biblioteca Ca l’Oliveres 
oferirà durant el mes de no-
vembre tres activitats de l’àm-
bit tecnològic, adreçades a 
infants i joves, incloses en 
aquest catàleg. Aquestes ac-
tivitats també s’emmarquen 
dins de la Setmana de la Ci-
ència. Totes les activitats les 
porta a terme la Fundació Pere 
Tarrés.

Dimarts 13 de novembre de 
17:30 a 19h.
LA PLASTILINA QUE FA 
LLUM. JUGUEM AMB 
L’ELECTRICITAT.

Modelatge de formes amb 
plastilina i posterior il· lumina-
ció amb leds de la nostra crea-
ció a partir d’un circuit elèctric. 
Activitat familiar amb infants 
de 4 a 8 anys.
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 2 de novem-
bre.

Dimecres 14 de novembre de 
17:30h a 19:30h
DIBUIXEM EN 3D

Com funciona una impressora 
3D? Coneixerem el seu meca-
nisme i la simularem a través 
d’un llapis 3D creant els nos-
tres propis dibuixos en volum. 
Podem dibuixar a partir de 
plantilles o bé deixar volar la 
nostra imaginació i inventar la 
nostra pròpia figura.
Adreçat a infants de 9 a 13 
anys.
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 2 de novem-
bre.

Dimecres 21 i 28 de novem-
bre de 17h a 20h
CREANT MÚSICA EN DI-
RECTE AMB SONIC PI

A través d’aquesta eina de 
codi lliure ens introduïm en un 
entorn de programació que 
ens permet crear música elec-
trònica en directe.
Adreçat a joves a partir de 14 
anys i adults.
Cal que cada participant porti 
el seu equip portàtil. Cal portar 
un dispositiu mòbil Android.
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 2 de novem-
bre.
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Viu la ciència a la Biblioteca!
Del 9 al 18 de novembre la Biblioteca Ca l’Oliveres se suma a la celebració de la 23a Setmana de la Ciència que 
té lloc arreu de Catalunya i ofereix una programació d’activitats de divulgació científica de caràcter general per a 
tots els públics, que compta amb la col·laboració de l’empresa lliçanenca Biokit i la incorporació dels tallers de la 
Diputació  BiblioLab.

La Setmana de la Ciència és 
una iniciativa coordinada per la 
Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació, i els temes 
centrals de l’edició d’enguany 
són, d’una banda, el patrimoni 
cultural, amb motiu de la cele-
bració de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural que pro-
mou la Unió Europea; la figura i 
l’obra de Pompeu Fabra, amb 
motiu de la celebració dels 150 
anys del naixement del lingüis-
ta i gramàtic català, celebració 
promoguda per la Generalitat 
de Catalunya; i la figura del 
prestigiós físic nord-americà 
Richard Feynman, amb motiu 
de la celebració del centenari 
del seu naixement, promoguda 
pel Grup de Comunicació i Di-
vulgació de la Nanotecnologia, 
EspaiNano.  
Durant la Setmana de la Cièn-
cia se celebraran tot un munt 
d’activitats de divulgació cien-
tífica com jornades de portes 
obertes, exposicions, xerrades, 
jocs, tallers científics,etc., que 
podeu consultar a la mateixa 
web:  https://setmanaciencia.
fundaciorecerca.cat
La Biblioteca Ca l’Oliveres tam-
bé se suma a la celebració i ha 
organitzat un programa d’acti-
vitats de divulgació científica 

de caràcter general per a tots 
els públics. Són les següents:

• EXPOSICIÓ “EL CEL INVISI-
BLE”
Del 5 al 30 de novembre a la 
planta 1 de la Biblioteca

“Sempre hem cregut que la 
llum ens mostra el que hi ha 
a la foscor, però, de vegades, 
ens amaga allò que la foscor 
ens mostraria. Una mirada al 
cel de Lliçà que la llum fa invi-
sible”. 
El dimarts 6 de novembre, a les 
18.30h, s’inaugurarà la Setma-
na de la Ciència amb una visita 
guiada a aquesta exposició a 
càrrec del mateix autor, Ferran 
Ginebrosa.

• PROJECTE “DE L’HORT A 
LA BIBLIOTECA”. LABORA-
TORI DE LECTURA. “FEM CI-
ÈNCIA EN FAMÍLIA: LA LLA-
VOR DE LA VIDA”
Dissabte 10 de novembre a 
les 11h
Reflexionarem sobre el cicle de 
la vida, les estacions i la impor-
tància dels elements que for-
men part de la natura, així com 
el nostre paper en ella. Els ci-
cles de la natura: les estacions 
(el fred, la calor, les pluges, la 
tardor) que es succeeixen una i 
altra vegada, tot comença i tot 
acaba. El principi d’aquest cicle 
és la llavor i, per tant, experi-
mentarem el procés de planta-
ció de les llavors i el procés que 
es necessita per fer-les créixer.
A càrrec de Ruth Coderch i 
Laura Guerrero.
Adreçat a famílies amb infants a 
partir de 4 anys.
Places limitades. Inscripció prè-
via a partir del 2 de novembre. 

• TALLER FAMILIAR “TO-
CA-TOCA: EL MÓN DELS IN-
SECTES”
Dilluns 12 de novembre; 1a 
sessió: de 17:30h a 18:30; 2a 
sessió: de 19h a 20h
Tindrem l’oportunitat de conèi-
xer, veure de prop i tocar dife-

rents tipus d’insectes com in-
sectes pal, mantis, escarabats, 
aranyes, grills, llagostes, papa-
llones, etc. A càrrec de Sergi 
Romeu de Fasmids. Adreçat a 
famílies amb infants a partir de 
4 anys. Inscripció prèvia a par-
tir del 2 de novembre. Places 
limitades.

• XERRADA “EL COLESTE-
ROL: ÉS BO O ÉS DOLENT?”
Dijous 15 de novembre a les 
19h
Serà una xerrada interactiva, 
on es pretén pensar sobre la 
química de la vida. En aquest 
cas centrat en la molècula del 
colesterol. Es presentaran les 
funcions biològiques del coles-
terol i la seva importància pel 
bon funcionament de l’organis-
me. 
A càrrec de Maria Soley, docto-
ra en Biologia.

• TALLERS SOBRE L’ADN
Divendres 16 de novembre 
de les 17:30h a les 19h
- Què és l’ADN? Extracció de 
l’ADN del plàtan
Durada: 45 m.
Adreçat a infants i joves de 9 a 
15 anys 
- Descobrim el culpable del 
crim utilitzant la Ciència

Durada: 45 m.
Adreçat a joves de 12 a 15 anys
A càrrec de l’empresa BIOKIT. 
Aquest any, com a novetat, 
aquesta empresa col·labora-
rà amb la Biblioteca oferint 
aquests dos tallers científics 
per a infants i joves, dins de la 
Setmana de la Ciència.
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 2 de novem-
bre.

• CONTES AL VOL: “PLANE-
TA AMENAÇAT, TITELLES AL 
RESCAT: UN VIATGE FAN-
TÀSTIC AL COR DEL CANVI 
CLIMÀTIC” 
Dissabte 24 de novembre a 
les 11h

Convertirem l’espai en el nostre 
planeta imaginari on els infants 
en seran els habitants i els ob-
jectes els recursos. Un viatge al 
cor del canvi climàtic, des de 
les seves causes a les conse-
qüències, passant per les solu-
cions, amb la inestimable guia 
d’un grapat de titelles i l’ajuda 
de tots els participants. El Doc-
tor Climàtic vindrà al rescat!. Ell 
ens ensenyarà quins petits can-
vis del nostre dia a dia poden 
ajudar a aturar el canvi climàtic 
i ens recordarà que, al cap i a la 
fi, el més important és viure en 
equilibri amb els recursos de la 
natura. A càrrec de Marionetes 
Nòmades.
Adreçat a infants de 6 a 10 
anys.
Places limitades. Inscripció prè-
via a partir del 2 de novembre.
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La lliçanenca Araceli de Luna 
Hermoso va publicar, el de-
sembre del 2017, la novel·la 
“Más allá de París”. I, fa pocs 
dies, ha publicat la seva se-
gona novel·la “Caprichos del 
destino”.
Araceli de Luna Hermoso va 
néixer a Santa Perpètua de 
Mogoda. És administrativa, 
però des de molt jove va entrar 
en el món de l’escriptura. 
Sempre ha estat molt inqui-
eta i somniadora, i els seus 
escrits han estat el seu refugi, 
els quals li fan viure històries 
increïbles. 
Va començar escrivint poesia, 
en català i en castellà, però en-
cara no n’ha publicat cap. És 
un projecte que té a curt termi-
ni, ja que té uns 600 poemes 

escrits. 
Més endavant, va fer el salt a 
la narrativa. Ha publicat les no-
vel·les “Más allá de París (de-
sembre 2017) i “Caprichos del 
destino” (octubre 2018).
També ha participat en dife-
rents concursos literaris de 
poesia i de microrelats, en els 
quals ha quedat finalista, i els 
seus escrits han estat publi-

cats en diferents llibres d’an-
tologia. 
Per a més informació sobre 
aquesta escriptora, que actu-
alment viu a Lliçà d’Amunt: 
https://bruixetaara.wordpress.
com.
El proper 30 de novembre, a 
les 19h, a la biblioteca, la po-
drem conèixer a ella i a les se-
ves novel·les. 

notícies de l’Ajuntament

Presentació de dues novel·les 
de la lliçanenca Araceli de Luna
La Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà, el divendres 30 de novembre, a les 
19h, la presentació de les novel·les “Más allá de París” i “Caprichos 
del destino”, a càrrec de la seva autora, la lliçanenca Araceli de Luna.

Guanyadores dels lots de 
llibres del 8è aniversari de la 
Biblioteca
La Júlia Segura i l‘Elsa Gómez, 
totes dues de Lliçà d’Amunt i 
usuàries de la biblioteca, són 
les guanyadores dels dos lots 
de llibres que es van sortejar 
en motiu del 8è aniversari de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres en-
tre totes les persones que van 

fer préstec el mes de setem-
bre. 
Els lots estant formats per lli-
bres adreçats a tota la família, 
des de contes, novel·la juvenil 
i novel·la per adults.
Enhorabona! Que gaudiu dels 
llibres!

Assessorament sobre 
clàusules hipotecàries
L’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) posa a 
l’abast de la ciutadania un servei 
universal d’assessorament per-
sonalitzat i gratuït sobre clàusu-
les abusives hipotecàries. 
Aquest servei, que funciona des 
d’octubre de 2017, està ofert 
per la Diputació de Barcelona, 
a través d’un conveni subscrit 

amb el Col·legi d’Advocats de 
Granollers, que fa l’assessora-
ment.
Els propers dies d’atenció seran: 
20/11 i 18/12, de 9.30h a 13.30h. 
Per accedir-hi s’ha de sol·lici-
tar cita prèvia trucant a l’OMIC: 
93 841 52 25, extensió 220 (cal 
marcar el número 6 abans de 
l’extensió).
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Sol·licitud de parades per a la Fira de Nadal 
i Entitats
La regidoria de Cultura està 
organitzant la 19a edició de 
la Fira de Nadal i Entitats, que 
enguany tindrà lloc el cap de 
setmana del 15 i 16 de de-
sembre i torna a la ubicació de 
sempre, al barri de l’Aliança. 
L’horari del dissabte serà de 
10h a 14h i de 16h a 20h i l’ho-
rari del diumenge serà de 10h 
a 14h.
Les persones i entitats interes-
sades a posar alguna parada 
a la Fira han de presentar una 
sol·licitud abans del divendres 
16 de novembre a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

de l’Ajuntament o a través 
del web municipal, on també 
podeu consultar la documen-
tació que s’ha d’adjuntar i les 
taxes i les condicions de les 
parades.
Aquest any, l’administració 
local ha baixat la taxa per po-
sar una parada, sobretot per a 
les persones empadronades a 
Lliçà d’Amunt, que ha passat 
a 15€, més 20€ si se’ls ha de 
facilitar una carpa. Per als no 
empadronats, la taxa és de 
50€, més 100€ si els cal carpa. 
I, per a les entitats sense ànim 
de lucre registrades al Registre 

d’Entitats Municipal, el cost de 
la taxa i la parada són gratuÏts. 
La condició indispensable per 
a la concessió d’una parada 
serà que aquesta ofereixi pro-
ductes de tradició nadalenca, 
gastronomia nadalenca, regals 
nadalencs o decoració de la 
llar.
Per a qualsevol tipus d’am-
pliació d’informació o dubte, 
s’haurà de dirigir a la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt al telèfon 
938415225 o bé mitjançant 
correu electrònic a cultura@
llicamunt.cat.

Es busquen Patges Reials

Tot a punt per celebrar la Nit 
del Terror 2018
El dissabte 10 de novembre Lliçà d’Amunt marxarà a dormir capficat 
en pànic i confusió en la nit més terrorífica. 

La regidoria de Joventut or-
ganitza un any més la Nit del 
Terror amb jovent voluntari del 
municipi. Aquest any l’activitat 
es durà a terme, de 18h a 1h 
de la matinada, a l’Espai Muni-
cipal Can Malé, un recinte en el 
qual anteriorment es desenvo-
lupaven misterioses investiga-
cions científiques.
Durant la nit, a l’entorn de Can 
Malé, s’hi projectaran pel·lícu-
les de terror i hi haurà una pa-
radeta amb venda de menjar.
El jovent més valent podrà 
comprar l’entrada a partir de 
les 17h el mateix dia de l’acti-
vitat. El preu del túnel del terror 
és d’1€ per als socis i sòcies 
de l’Espai Jove El Galliner, de 
2€ per als i les joves no socis, 
i de 4€ per a les persones ma-
jors de 30 anys. Els passis es 
faran en grups d’un mínim de 3 
persones i un màxim de 6.
L’activitat està dirigida a jovent 
d’entre 12 i 30 anys i les entra-

des són limitades.
Pots trobar més informació al 

web de la Regidoria de Joven-
tut www.espaijovegalliner.cat.

Presentació de propostes 
per als Pressupostos 
Participatius de Joventut 
2019
La regidoria de Joventut ha 
posat en marxa la tercera edi-
ció dels Pressupostos partici-
patius amb l’objectiu de con-
tinuar impulsant nous canals 
de participació directa i activa 
del jovent del municipi. 
Durant aquest mes de no-
vembre arribarà a tots els 
habitatges del municipi una 
butlleta on s’explica en què 
consisteix el projecte i quines 
passes han de seguir els i les 
joves d’entre 14 i 29 anys per 
presentar propostes d’activi-
tats per desenvolupar durant 

l’any vinent, amb un pressu-
post màxim de 2.500€ per 
projecte. 
La regidoria de Joventut ofe-
reix un servei de suport a 
aquells joves o grups de jo-
ves que necessitin ajuda per 
dissenyar les propostes d’ac-
tivitats, les tardes de dilluns 
a divendres de 16h a 20h a 
l’Espai Jove El Galliner, i mit-
jançant tallers als instituts.
Tota la informació dels Pres-
supostos participatius de Jo-
ventut es pot trobar al web 
www. espaijovegalliner.cat. 

Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient arribaran al nostre 
municipi el 5 de gener del 2019 
carregats de màgia, il•lusió i 
regals per repartir, i necessiten 
l’ajuda dels seus patges. Per 
altra banda, dies abans (2, 3 
i 4 de gener), el Patge Xumet 
visitarà els diferents barris del 
poble anunciant la seva arri-
bada, també acompanyat de 
patges. 
Si tens ganes de passar-t’ho 
bé fent de patge reial, dó-
na’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 par-
ticipar-hi tothom qui vulgui, a 
partir dels 12 anys. 
El període d’inscripció és del 
5 al 16 de novembre, amb-
dós dies inclosos; no s’ac-
ceptarà cap sol•licitud abans 
ni després d’aquestes dates. 
Les inscripcions es faran per 
estricte ordre d’arribada, in-
dependentment 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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NIT DE TERRROR 2018
Dissabte 10 de novembre
Com cada any, arriba l’esperat 
túnel, que els i les joves volun-
tàries han preparat per a tota la 
gent que vulgui passar una mica 
de terror. No t’ho perdis!
Lloc: Espai de Can Malé (antiga 

nau de Biokit) 
Hora: a partir de les 18h

TARDA DE JOCS DE TAULA
Divendres 16 de novembre
Si vols passar una tarda diverti-
da  vine al galliner a jugar amb els 

jocs de taula que tenim: Catan, 
Ubongo, Jungel speed, Abalon, 
Monopoly,  i molts més! 

CUINA JOVE
Dimarts 20 de novembre
Un cop al mes farem tallers de 
cuina, per cuinar sense pares! 
Aquest mes farem “CupCakes 
Read Velvet”! Vine! Nosaltres po-
sem tots els ingredients!

TARDES CREATIVES
Dimarts 27 de novembre
Taller de decoració de pots de vi-
dre, vine i crea! Al finalitzar et po-
dràs endur a casa la teva creació.

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 29 de novembre
L’últim divendres de cada mes 
farem sessió de cinema a l’Espai 
Jove el Galliner. Vosaltres trieu la 

pel·lícula i nosaltres posem les 
crispetes!

* Tots els tallers són gratuïts, però 
cal inscripció prèvia. Pots inscriure’t 
al web espaijovegalliner.cat, trucant 
al 93 860 70 01 o envia’ns 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. 

notícies de l’Ajuntament

EXPOSICIÓ “EL CEL INVISIBLE”
Del 5 al 30 de novembre Horari: en 
horari de biblioteca
“Sempre hem cregut que la llum ens 
mostra el que hi ha a la foscor, però, 
de vegades, ens amaga allò que la 
foscor ens mostraria. Una mirada al 
cel de Lliçà que la llum fa invisible”. A 
càrrec de Ferran Ginebrosa.
Inauguració de la Setmana de la 
Ciència amb la visita guiada a l’ex-
posició a càrrec de l’autor
Dimarts 6 de novembre Hora: 18.30h

MOSTRA DE VITRALLS 
Novembre Horari: en horari de biblio-
teca
La lliçanenca  Montse Segura, que tre-
balla en el món del vidre, ens deixarà 
3 vitralls per poder apreciar què es pot 
crear a partir d’un vidre. Estaran si-
tuats al costat de la mostra de llibres 
d’oficis manuals que hi haurà a l’entra-
da de la biblioteca. 

L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLI-
VERES 
Dissabte 3 de novembre Horari: de 
12h a 14h
Elaboració de diferents tapes amb for-
matges. A càrrec de Ruth Coderch i 
Laura Bartuilli. Adreçat a adults.
Inscripcions: cal inscripció prèvia. Pla-
ces limitades. 

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M LLE-
GIR!”
Dijous 8 de novembre Hora: 18h
Quantic Love de Sonia Fernández-Vi-
dal. Si tens entre 12 i 17 anys, t’agrada 
llegir i vols passar una bona estona, 

informa’t a la biblioteca. Cada primer 
dijous de mes.  

CLUB DE LECTURA “LLEGIR EL 
TEATRE”
Dijous 8 de novembre Hora: 18h 
Cartografia de una desaparición de 
Sergio Blanco. A càrrec d’Agnès Na-
varro. 

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA. LA-
BORATORI DE LECTURA. “FEM 
CIÈNCIA EN FAMÍLIA: LA LLAVOR 
DE LA VIDA” 
Dissabte 10 de novembre Hora: 11h
Activitat dins de la Setmana de la 
Ciència. A càrrec de Ruth Coderch i 
Laura Guerrero. Adreçat a infants  a 
partir de 4 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

TALLER “TOCA TOCA. EL MÓN 
DELS INSECTES” 
Dilluns 12 de novembre 1a sessió: de 
17.30h a 18.30h; 2a sessió: de 19h a 
20h
Activitat dins de la Setmana de la 
Ciència. A càrrec de Sergi Romeu de 
Fasmids. Adreçat a infants  a partir de 
4 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

BIBLIOLAB: TALLER CREATIU: “LA 
PLASTILINA QUE FA LLUM” 
Dimarts 13 de novembre Horari: de 
17.30h a 19h
Activitat dins de la Setmana de la cièn-

cia. A càrrec de la Fundació Pere Ta-
rrés. Adreçat a infants de 4 a 8 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

BIBLIOLAB: “DIBUIXEM EN 3D” 
Dimecres 14 de novembre Horari: de 
17.30h a 19.30h
Activitat dins de la Setmana de la cièn-
cia. A càrrec de la Fundació Pere Ta-
rrés. Adreçat a infants de 9 a 13 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

XERRADA “EL COLESTEROL: ÉS 
BO O ÉS DOLENT?”
Dijous 15 de novembre Hora: 19h
Xerrada interactiva on es pretén pen-
sar sobre la química de la vida. En 
aquest cas, centrat en la molècula del 
colesterol. A càrrec de Maria Soley, 
doctora en Biologia per la Universitat 
de Barcelona i professora titular del 
departament de Bioquímica i Biologia 
molecular de la Universitat de Barce-
lona. 

TALLERS SOBRE L’ADN
Divendres 16 de novembre Horari: 
de 17.30h a 19h
1. Què és l’ADN? Extracció de l’ADN 
del plàtan
Durada: 45 m.
Adreçat a infants i joves de 9 a 15 anys 
2. Descobrim el culpable del crim 
utilitzant la Ciència
Durada: 45 m.
Adreçat a infants i joves de 12 a 15 
anys

A càrrec de l’empresa BIOKIT.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

NIU DE PARAULES: “MÓN DE MÚ-
SICA” 
Dissabte 17 de novembre Hora: 11h
Un taller per gaudir del plaer de la mú-
sica a partir d’activitats que ens crea-
ran expectació, curiositat i diverses 
emocions i vivències plaents. A càrrec 
d’Àngels Casas. Adreçat a infants fins 
a 3 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

CLUB DE LECTURA “LLEGEIXES 
AMB MI?”
Dilluns 19 de novembre Hora: 18h 
L’illa de la Paidonèsia d’Oriol Canosa. 
Si tens entre 9 i 12 anys, t’agrada llegir 
i vols passar una bona estona, infor-
ma’t a la biblioteca. Cada tercer dilluns 
de mes. 

BIBLIOLAB: “CREANT MÚSICA EN 
DIRECTE AMB SONIC PI” 
Dimecres 21 i 28 de novembre Hora-
ri: de 17.30h a 19.30h
Activitat dins de la Setmana de la 
Ciència. A càrrec de la Fundació Pere 
Tarrés. Adreçat a joves a partir de 14 
anys i adults.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dijous 22 de novembre Hora: 18h

El viatge a Berlín de Rosa Serra Sala. 
Trobada amb l’autora. A càrrec de Lola 
Tresserras. 

CONTES AL VOL: “PLANETA 
AMENAÇAT, TITELLES AL RESCAT: 
VIATGE FANTÀSTIC AL COR DEL 
CANVI CLIMÀTIC”
Dissabte 24 de novembre Hora: 11h
Activitat dins de la Setmana de la 
Ciència. Activitat familiar per a nens i 
nenes a partir de 6 anys (acompanyats 
del pares).
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de novembre. Places limi-
tades. 

INTERCANVI DE CROMOS
Dissabte 24 de novembre Hora: 13h
Intercanvi de “cromos”  de diferents 
col·leccions. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Divendres 30 de novembre Hora: 
18h
Presentació de  dues novel·les es-
crites per la lliçanenca Araceli de 
Luna: Más allá de París i Caprichos 
del destino.

L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLI-
VERES
Dissabte 1 de desembre Horari: de 
12h a 14h
Vermut de festes. Elaborarem tapes 
per aquestes festes reaprofitant ali-
ments. A càrrec d’en Pep Salsetes. 
Adreçat a adults. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 15 de novembre. Places 
limitades. 
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Xerrada “Els canvis a 
l’adolescència”
Aquest curs escolar 2018-
2019 continua el Programa de 
Formació i Suport a les Fa-
mílies (PAF) per tal d’oferir un 
cicle de xerrades per a mares 
i pares que abordin els temes 
que preocupen sobre l’educa-
ció dels fills i filles. 
Aquestes xerrades represen-
ten un espai de vivència, refle-
xió i consulta, i es desenvolu-
pen de manera activa per tal 
de fer reflexionar i participar 
als assistents.
La primera xerrada, que anirà 
a càrrec de la psicòloga Hele-
na Galé, porta com a títol “Els 
canvis a l’adolescència” i tin-
drà lloc el proper dimecres 7 
de novembre de 17h a 19h a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Aquesta xerrada va adreçada 
a famílies amb fills i filles ado-
lescents que volen tenir ele-

ments per poder comprendre 
i acompanyar els seus fills en 
aquesta etapa.
Els continguts que es tractaran 
seran les etapes de l’adoles-
cència, els canvis físics i emo-
cionals, com ajudar els adoles-
cents a afrontar l’angoixa que 
produeixen els canvis i estra-
tègies per parlar de sexualitat 
amb els fills adolescents, entre 
d’altres.
L’objectiu d’aquest cicle de 
xerrades és dotar d’eines a 
les famílies en aquest camí 
de l’educació, entenent que 
fer de mare i de pare se’n pot 
aprendre. Per això, us posem a 
l’abast l’adreça electrònica de 
la regidoria d’Educació per tal 
que proposeu activitats, xer-
rades o formacions que siguin 
del vostre interès: educació@
llicamunt.cat. 

Adreçat a famílies amb fills i filles adolescents i amb l’objectiu de donar elements que ajudin 
als pares i mares a comprendre’ls i acompanyar-los en aquesta etapa.
Les etapes de l’adolescència, els canvis físics i emocionals, com ajudar als adolescents a 
afrontar l’angoixa que produeixen els canvis i estratègies per parlar de sexualitat amb els 
fills adolescents, són alguns dels continguts que es tractaran.

Dimecres 7 de novembre de 17 a 19h · Biblioteca ca l’Oliveres

Xerrada: 
“Els canvis a l’adolescència”
a càrrec d’Helena Galé, psicòloga

Arrenca la segona edició del 
PFI
Nous alumnes es formaran en les matèries bàsiques i podran 
aprendre un ofici del sector de l’hoteleria. 

Després de l’èxit del primer 
curs de PFI d’”Auxiliar d’Hote-
leria: cuina i serveis de  restau-
ració” al municipi, arranquem 
un nou curs amb la novetat 
que, enguany, la part de for-
mació bàsica es fa a Can Go-
danya. La part de formació 
professional es fa al Bar-Res-
taurant La Cruïlla- Portal Vell 
on en Julià Bellalta els fa de 
formador de l’ofici de cuina i 
restauració.
EL PFI és un programa de for-
mació i inserció, on els i les 

alumnes realitzen mòduls de 
formació bàsica i formació 
professional que els preparen 
tant per incorporar-se al món 
professional, com per conti-
nuar amb els estudis de Grau 
Mitjà. 
La formació professional es 
combina amb tallers pràctics, 
que els ajudaran en el desen-
volupament de la seva futura 
feina.  
Amb el curs  d’autoprotecció i 
primers auxilis han après com 
reaccionar si es troben amb un 

cas d’ofegament, cremades, 
ferides, etc.
També han treballat altres as-
pectes com, per exemple, 
prevenció de riscos laborals i 
manipulació d’aliments. 
La sortida d’aquest primer tri-
mestre ha estat a la Garrotxa, 
on els i les alumnes han visitat 
l’entorn natural, el volcà Cros-
cat i han fet la visita a la fàbrica 
de “La Fageda”, on s’explica 
el procés per a confeccionar 
els iogurts, així com el projecte 
social que desenvolupen. 

Matriculacions escolars
Resultat de les matriculacions escolars per al curs 2018/2019.

Començat el curs 2018-2019, 
els cursos de P3 del municipi 
es troben amb 19 matrícules 
a l’Escola Lliçà, 25 a l’Escola 
Miquel Martí i Pol i 35 a l’Es-
cola Rosa Oriol Anguera. Da-
vant d’aquestes xifres, el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya ha 
donat quatre grups de P3 per 
al municipi de Lliçà d’Amunt, 

un per a l’Escola Lliçà, dos per 
a l’Escola Rosa Oriol i un per a 
l’Escola Miquel Martí i Pol.
Pel que fa a les escoles bres-
sol  municipals, hi ha hagut 
164 matriculacions, 65 per 
a l’Escola Bressol Municipal 
Palaudàries i 99 per a l’Esco-
la Bressol Municipal Nova Es-
purna.
Els Instituts, enguany, reben, 

a 1r d’ESO,  els nois i noies 
nascuts l’any 2006. D’aquests 
nois i noies, 120 s’han ma-
triculat a l’Institut Lliçà i 60 a 
l’Institut Hipàtia d’Alexandria. 
Pel que fa a 1r de Batxillerat 
de l’Institut Lliçà, hi ha hagut 
87 matrícules, i 30 del primer 
curs de Cicles Formatius. 
A més, el PFI arrenca la sego-
na promoció amb 14 alumnes.
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L’Escola Bressol Nova Espurna celebra el 10è 
aniversari
L’Escola Bressol Nova Espurna va organitzar, el passat 6 d’octubre,  una festa d’aniversari que va aplegar moltes 
famílies i infants que formen o han format part de la història d’aquesta escola durant aquest període.

En el moment dels parla-
ments, Sílvia Mateu,  directora 
de l’Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna, va  explicar, a 
grans trets, la trajectòria de 
l’escola en aquests 10 anys, 
passant d’una línia més tra-
dicional a un nou projecte 
pedagògic  basat  “en una 
mirada diferent de l’infant, 
respectant el seu ritme i 
acompanyant-lo en el seu 
creixement”.  Segons Mateu, 
el resultat d’aquest procés ha 
estat una escola bressol mo-
derna que ofereix una edu-
cació activa i de qualitat. La 
directora va dedicar unes pa-
raules d’agraïment, en primer 
lloc, a l’equip humà que amb 
la seva dedicació impulsa i fa 
possible aquest projecte;  en 
segon lloc, a l’Alcalde, Ignasi 
Simón, i a tot l’equip de go-
vern, que ha proporcionat les 
eines per  a la millora de la 
qualitat educativa; i, per últim, 
als infants i a les famílies per 
la confiança depositada du-
rant tots aquests anys.
El regidor d’educació, Fran 
Sánchez,  va iniciar el seu dis-
curs parlant de la importàn-
cia de l’educació a la socie-
tat actual, posant èmfasi  en 

l’etapa educativa dels 0 als 
3 anys, com una de les més 
importants. En aquest sentit,  
el regidor va agrair la “fei-
na incansable de tot l’equip 
humà dedicat en cos i ànima, 
acompanyant els infants en el 
seu procés de creixement”.  
Fran Sánchez va explicar que 
Lliçà d’Amunt té un projecte 
educatiu engrescador, que 
és  comú  a les dues escoles 
bressol del municipi: Nova 
Espurna i Palaudàries, i que, 
malgrat les dificultats en els 
darrers anys, com la baixa-
da de les matriculacions o la 
manca de finançament per 
part de la Generalitat,  no s’ha 
tancat cap servei, i sempre 
s’ha  apostat per l’educació 
en aquesta etapa, mantenint 
les dues escoles i millorant la 
qualitat educativa. El regidor 
va assenyalar que aquest any 
s’havien doblat les beques 
d’escola bressol  per ajudar 
a les famílies amb dificultats 
i que es continuarà treballant 
en la línia de reduir les taxes 
perquè l’ensenyament en 
aquesta etapa educativa sigui 
accessible per a tothom. Per 
acabar, el regidor d’Educa-
ció va dedicar unes paraules 

d’agraïment a les 660 famílies 
que han passat per l’escola 
en els darrers 10 anys.
Finalitzats els parlaments, va 
tenir lloc un dels moments 
més emotius, el regidor 
d’Educació va sol·licitar la 
col·laboració d’Ignasi Simón, 
present a la celebració, per fer 
un petit homenatge a les qua-
tre treballadores que porten 
més anys dedicant-se, amb 
vocació i passió, a l’ensenya-
ment infantil al nostre munici-
pi: Maria Puig, Sílvia Mateu, 
Rosa Castellà i Àngels Grau. 
Ignasi Simón els va fer liura-
ment d’una medalla i un ram 
de flors en reconeixement a 
la seva trajectòria i dedicació 
durant tots aquests anys.
Durant la festa,  grans i petits 
van poder gaudir d’un espec-
tacle infantil amb l’animació 
de Jaume Barri, i d’un aperitiu 
per a totes les persones as-
sistents.
A l’interior de l’escola, el per-
sonal docent va muntar una 
exposició fotogràfica amb 
motiu del 10è aniversari que 
mostra molts moments  de la 
història de l’escola, des dels 
seus inicis, el curs 2008-2009, 
fins  a l’actualitat.
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El projecte Creix treballa amb 
l’alumnat més transgressor 
Aquest projecte planteja un treball conjunt amb els diversos agents 
implicats en l’educació d’aquests nens i nenes.

La Regidoria d’Educació, ara fa 
tres anys, va iniciar el Projecte 
Creix amb dinàmiques especí-
fiques de l’educació sistèmica 
als centres de primària per tre-
ballar amb alumnat que presen-
ta conductes disruptives i de 
transgressió greu de normes. 
Després d’haver fet la prova pi-
lot als centres de primària, du-

rant un curs, s’ha arribat a un 
consens entre l’administració 
local, els centres escolars d’in-
fantil i primària i el Departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya per tal de  tre-
ballar plegats en  la prevenció, 
intervenció  i  suport atenent 
l’alumnat específic que mostra 
aquesta problemàtica i les per-

sones del seu entorn (la família i 
l’entorn de l’aula).
El projecte es planteja amb un 
caràcter ecosistèmic, de ma-
nera que només s’entén si es 
dóna un treball conjunt amb 
els diversos agents implicats 
en l’educació d’aquests nens i 
nenes, que per tant també ho 
estaran en la solució.

La meva comarca

La nova edició del Programa 
d’Activitats Educatives (PAE) 
per al curs 2018/2019 ja ha 
arribat als centres escolars del 
municipi. Aquestes activitats, 
que ofereixen diferents regido-
ries de l’Ajuntament, són des-
tinades a l’alumnat i al perso-
nal docent. 
Una novetat d’enguany és 
l’activitat “La meva comarca: 
el Vallès Oriental”,  que  pre-
tén donar a conèixer la co-
marca on vivim a l’alumnat 

de 4t de primària, així com 
descobrir l’entorn proper i 
despertar l’interès pel Vallès 
Oriental. Aquesta descoberta 
de l’emplaçament comarcal 
ve donada a través d’una guia 
de treball per a l’alumnat i el 
professorat, la qual ha estat 
acuradament elaborada per 
diferents mestres de les tres 
escoles del municipi; l’Ajun-
tament hi ha col·laborat amb 
diferents aportacions i en la 
impressió. 

notícies de l’Ajuntament

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’Activi-
tats Educatives (PAE)) amb els 
alumnes de 4t de primària, uns 
150, de les tres escoles del 
municipi. 
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  
volem  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 cons-
ciència sobre la mobilitat sos-

tenible i divulgar el mitjà més 
proper a l’alumnat.  Se’ls fa 
lliurament d’un  retallable  de  
cartró,  amb  què  construiran  
una  maqueta  simpàtica  dels   
autobusos urbans. L’ajunta-
ment  proporciona  tot  el  ma-
terial  necessari  per  portar  a  

terme  l’activitat:  retallable,  
gomets,  adhesius,  rodes...  
així  com  tots  els  estris  ne-
cessaris  per  poder-lo  cons-
truir. 
L’activitat es complementa 
amb jocs educatius relacio-
nats amb la mobilitat.

Taller “Tens el teu bus”
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La Mancomunitat de la Vall 
del Tenes i Parets del Vallès 
van celebrar, el passat 25 de 
setembre, els cinc anys de la 
integració de l’antiga línia de 
bus 777, que havia promogut 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes, a la xarxa exprés.cat 
de la Generalitat. 
Per celebrar el 5è aniversari 
de la posada en funcionament 
de l’e7, que connecta els po-
bles del Corredor del Tenes 
amb Barcelona, el mateix dia, 
de les 6.30h a les 10.30h, a 
les marquesines de les para-
des d’autobús dels cinc mu-
nicipis, hi va haver un punt 
d’informació amb personal 
que informava sobre el servei 
i els seus avantatges, a més 
de resoldre qualsevol dubte, 
acostant així al màxim el fun-
cionament de l’e7 als usuaris. 
A més, a Bigues i Riells, a les 
13h, va tenir lloc l’acte polític 
amb els alcaldes de la Man-
comunitat de la Vall del Tenes 
i Parets, el president de Man-
comunitat de la Vall del Tenes, 
Joan Galiano, i el director ge-
neral de Tansports i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Pere Padrosa.
En l’acte de celebració dels 
cinc anys de la línia e7, Pa-
drosa, Galiano i Ramon Sa-
galés, conseller delegat de 
Sagalés, concessionària de la 
línia, van destacar la solidesa 
d’aquest servei i el creixe-
ment exponencial del nombre 
de passatgers que ha experi-
mentat des de la seva posada 
en marxa. 

notícies de l’Ajuntament

L’e7 torna a guanyar 
al cotxe a la Cursa del 
Transport

En el marc de la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat es va ce-
lebrar el passat 27 de setem-
bre la 8a edició de la Cursa de 
Transports de la Regió Metro-
politana de Barcelona, organit-
zada per l’Associació per a la 
Promoció del Transport Públic 
amb la col·laboració de l’Auto-
ritat del Transport Metropolità 
i l’Aula Ambiental de la Sagra-
da Família, i la participació de 
Granollers Pedala, la Manco-
munitat de la Vall del Tenes, 
els ajuntaments de Bigues i Ri-
ells, les Franqueses del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Mataró, 
Premià de Mar, Sabadell, Sant 
Adrià de Besòs, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Just Desvern i Santa Eu-
làlia de Ronçana i voluntaris 
de la plataforma d’Usuaris del 
Transport Públic de Molins de 
Rei i voluntaris del barri de la 
Marina.
L’esdeveniment va comptar 
amb la participació de més de 
quaranta persones sobre 15 
rutes interurbanes i una urba-
na cobertes amb diversos mo-
des de transport: en bici, bici 
elèctrica, en moto, en cotxe 

dièsel, cotxe híbrid, bus dièsel, 
tren, metro, tramvia i una ruta 
urbana per a provar la nova lí-
nia 10 Sud de metro, estrena-
da fa menys d’un mes. També 
es va tornar a utilitzar el bus 
exprés de la Vall del Tenes, e7, 
que enguany ha complert cinc 
anys.
Aquesta cursa serveix per de-
mostrat quines són les verita-
bles prestacions dels modes 
de transport, quant costen i 
què li suposen a la nostra at-
mosfera. 
Pel que fa la rapidesa porta a 
porta, el transport públic va ser 
el més ràpid gairebé a totes 
les rutes on va participar, amb 
unes velocitats mitjanes entre 
els 8 i els 38 km/h.
Recorregut Lliçà d’Amunt-Bar-
celona: 47min amb l’e7 enfront 
dels 62 minuts en cotxe.
Repercutint els costos reals; 
el cotxe va costar entre 7 i 10 
vegades més que el transport 
públic integrat en zona interur-
bana, i 6 vegades en zona ur-
bana, imputant les despeses 
d’adquisició del vehicle, els 
costos de manteniment, im-
postos, assegurances, etcète-
ra.

Celebració del 5è aniversari de 
l’e7
Aquest any, l’e7 ha arribat a 1 milió de passatgers des de la seva 
posada en marxa. 
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Millora de la seguretat ciutadana
Dins del marc d’actuacions des-
tinades a millorar la seguretat 
ciutadana al nostre municipi, la 
Policia Local ha contractat la ins-
tal·lació de diverses càmeres de 
videovigilància col·locades en 
alguns accessos al nostre terme 
municipal.
Els punts s’han escollit per ser 
estratègics i adequats per a la 
prevenció de la seguretat ciuta-
dana.
Fins al moment, el nombre de 
punts on s’han instal·lat càmeres 
són dos:
• C-1415-b intersecció amb el c. 
Can Farell
• BV-1432 a la rotonda d’accés 
al barri de can Xicota.
Està previst posar-ne més gra-
dualment, però de moment en-
cara no hi ha un calendari definit. 
Les càmeres disposen de capa-
citat tècnica per a la lectura i re-
coneixement de matrícules de 
vehicles, que seran contrasta-
des de manera immediata amb 
aquelles matrícules d’interès 
policial amb les quals s’haurà 
alimentat prèviament el sistema, 
de manera que, en detectar uns 
vehicles determinats, generaran 
un avís a la comissaria de la Po-
licia Local, cosa que permetrà 
acotar el radi d’intervenció i ac-
tuar amb més precisió.
Aquesta eina, juntament amb 
l’elevat índex de col·laboració 

ciutadana dels veïns i veïnes del 
nostre poble i la resta de tasques 
preventives practicades per la 

Policia Local, esdevenen una 
fórmula que augura bons resul-
tats per a la nostra seguretat. 

Obertura de Leroy 
Merlin i els establiments 
colindants
El proper dijous 15 de novem-
bre tindrà lloc l’obertura del 
nou centre comercial Leroy 
Merlin, situat al polígon indus-
trial de Can Montcau. Junta-
ment amb aquest establiment, 
aquest mateix dia obriran al-
tres establiments colindants: 

Viena, Tienda Animal, Norauto 
i Lidl.
Fonts de l’empresa Leroy Mer-
lin han informat que al matí 
es farà l’obertura institucional 
i a la tarda la botiga quedarà 
oberta per a socis i clients que 
s’hi vulguin apropar. 
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Millora la plantilla dels Serveis Sanitaris 
de la Vall del Tenes
Després de la reunió mantin-
guda el dia 18 de maig entre 
la direcció Sanitària del Vallès 
Oriental, la direcció de l’Equip 
d’Atenció Primària de la Vall 
Tenes i la direcció de la Man-
comunitat, on es va anunciar 
i coordinar la incorporació de 
nous professionals amb objec-
tiu de trobar solucions per tal 
de millorar la situació del Ser-
vei Sanitari a la Vall del Tenes, 
la Mancomunitat ha rebut molt 
bones notícies per part de la 
Directora de l’EAP Vall del Te-
nes
Des de l’agost s’ha produït la 
incorporació d’un metge i dos 
pediatres als Centres d’Aten-
ció Primària. A finals de se-
tembre va quedar coberta la 
vacant que quedava pendent 
i la primera setmana d’octubre 
es va reincorporar a la plantilla 

una metge que es trobava en 
situació de baixa maternal.
Amb aquestes actuacions, i 
la reincorporació al seu lloc 
de treball de dues metgesses 
que es troben en situació de 
IT, estarà resolta la situació de 
mancança patida pels ciuta-
dans i professionals de la Vall 
del Tenes, un cop es facin les 
reorganitzacions i distribucions 
del personal sanitari en funció 
de les necessitats de cada mu-
nicipi.
Tot i que amb aquestes millo-
res aconseguides gràcies a la 
sol·licitud realitzada pels qua-
tre alcaldes de la Mancomu-
nitat i a la bona predisposició 
del Serveis Sanitaris es com-
pleixen els objectius que es 
van plantejar abans de l’estiu 
per recuperar el nivell de pro-
fessionals que necessita la 

Vall del Tenes, Judith Dalmau 
ha declarat que “des de la di-
recció de l’EAP del SAP Vallès 
Oriental i de la DAP Metropoli-
tana Nord continuem treballant 
cada dia per millorar la qualitat 
i donar la millor assistència a la 
població dels municipis de la 
Vall del Tenes. Donant sempre 
les gràcies al treball diari dels 
professionals del nostre equip 
i el suport de les direccions i 
professionals d’altres equips”.
El president de la Mancomu-
nitat, Joan Galiano, ha valorat 
molt positivament l’acció por-
tada a terme pel Serveis de 
Salut i ha declarat que tot i que 
el àmbit sanitari no es com-
petència de la Mancomunitat, 
l’ens té la voluntat de col·labo-
rar en tot el que sigui necessari 
per aconseguir la millora del 
servei a la Vall del Tenes.  

L’Institut La Vall del Tenes inicia el nou curs amb nous espais i il·luminació

La Diputació de Barcelona, 
per mitjà de les “Meses de 
concertació del Pla Xarxes de 
Governs locals 2016-2019”, 
va concedir a la Mancomu-
nitat de la Vall del Tenes una 
subvenció per import de 
149.066€ per renovar les ins-
tal·lacions de l’edifici princi-
pal de l’institut. L’any passat 
es va realitzar la primera fase 
de les obres de millora, on 
es van substituir les finestres 
de fusta per les d’alumini i es 
van col·locar noves persianes 
elèctriques.
Aquest estiu s’ha portat a 

terme la segona fase de les 
obres, on s’ha canviat tot el 
sostre, millorant l’aïllament i 
l’acústica dels espais; i s’han 
substituït els fluorescents 
per plafons de bombetes 
LED, millorant la il·luminació 
i reduint considerablement el 
consum elèctric.
Dintre del mateix projecte, 
s’ha optimitzat l’espai fent 
dos nous despatxos per re-
unions amb els alumnes i les 
famílies; una sala de reuni-
ons pel professorat i un aula 
petita. També s’han renovat 
els lavabos de l’alumnat, que 
conten ara amb un servei 
adaptat, i s’ha dotat d’uns 
nous lavabos al professorat.
La finalització del conjunt de 
les obres millora la imatge 
i comoditat de l’edifici però 
també l’eficiència energètica, 
aspecte molt important per a 
l’institut dintre del seu projec-
te com a Escola Verda. 
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Acords presos en Junta de Govern
Sol·licitud de subvenció.
El passat 14 d’abril es va 
produir una avaria crítica a 
la canonada d’abastament 
d’aigua del carrer de Can 
Rovira, en el seu tram en-
tre els números 30 i 50 i 31 
i 39. L’avaria es va produir 
per la total obstrucció de la 
canonada existent per acu-
mulació de calç. Per tal de 
resoldre aquesta avaria defi-
nitivament i poder desmuntar 
la canonada provisional de la 
vorera és necessari substituir 
la canonada existent. Aques-
ta obra, urgent i necessària, 
és sobrevinguda i no estava 
inclosa en el Pla d’Inversi-
ons a la Xarxa d’Aigua 2018. 
La Junta de Govern Local 
va aprovar la sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de 
Barcelona dins el Programa 
complementari per a l’exe-
cució d’actuacions d’abasta-
ment d’aigua en baixa 2018 
per a la renovació de la ca-
nonada d’aigua en un tram 
del carrer de Can Rovira. La 
sol·licitud es farà per el mà-
xim import, 75.000 €.
S’ha valorat l’actuació a fer 
en 91.465,74 € (+ IVA), els 
quals poden ser coberts par-
cialment per la subvenció, 
ja que se’n compleixen les 
condicions. A més, existeix 
la partida 17 1610 61910 IN-
VERSIONS XARXA D’AIGUA 
en el pressupost de despe-
ses municipal.

Adjudicació dels servei 
per impartir el suport de 
la tutoria del PFI d’Auxiliar 
d’hoteleria, cuina i serveis 
de restauració.
La Junta de Govern Local 
va acordar adjudicar a l’em-
presa Eines per tothom el 
contracte menor del servei 
de suport a la tutoria del 
programa de PFI per al curs 
2018-19, per un import de 
9.337,25Euros (IVA exempt), 
per un termini de data inici 

d’execució setembre 2018 i 
data fi prevista juny 2019. 

Restauració de la ruta salu-
dable del Pla.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient  per a la 
contractació de l’execució 
de les obres del Projecte de 
restauració de la ruta saluda-
ble del Pla de Lliçà d’Amunt, 
així com el Plec de clàusules 
administratives particulars 
que han de regir el contracte 
pel procediment de tramita-
ció obert simplificat abreujat. 
El Projecte de Restauració de 
la Ruta Saludable del Pla de 
Lliçà d’Amunt, redactat pels 
Serveis Tècnics municipals, 
té per objecte definir les ca-
racterístiques geomètriques 
i tècniques per la renovació 
de l’antic camí al CAP i do-
tar-lo d’un paviment reno-
vat, una vegada exhaurida la 
vida útil de l’antic paviment 
d’aglomerat i maltractat per 
les arrels dels arbres que el 
ressegueixen.

Reasfaltat de diferents car-
rers de Lliçà d’Amunt. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient per a la 
contractació de l’execució 
de les obres de la Memòria 
valorada pel reasfaltat de di-
ferents trams de carrers de 
Lliçà d’Amunt, així com el 
Plec de clàusules adminis-
tratives particulars que han 
de regir el contracte pel pro-
cediment de tramitació obert 
simplificat abreujat. 
Els Serveis tècnics munici-
pals han redactat la Memò-
ria valorada pel reasfaltat de 
diferents trams de carrers 
del terme municipal de Lliçà 
d’Amunt, a l’objecte de defi-
nir les obres necessàries per 
a la realització de les corres-
ponents actuacions de con-
servació i manteniment de la 
via pública:
-  C. Francesc Macià: 

41.454,32€
- C. Marinada: 16.528,82€
-  Pg Can Salgot/Palaudàries: 

13.880,66€
-  Av. Països Catalans/For-

mentera: 23.911,29€

Sol·licitud d’ajut dins el 
programa complementari 
de finançament de les llars 
d’infants. 
La Diputació de Barcelona ha 
aprovat un Programa com-
plementari de finançament 
de les llars d’infants de titu-
laritat municipal per garantir 
les necessitats educatives 
dels ens locals i contribuir al 
sosteniment de les llars d’in-
fants de titularitat municipal. 
L’ajut es destina a finançar 
despeses del curs escolar 
2017-2018. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar la sol·licitud per tal 
de concórrer a la convocatò-
ria d’aquest ajut d’acord amb 
les despeses de personal i 
corrents derivades del funci-
onament de les escoles bres-
sol municipals Nova Espurna 
i Palaudàries i generades 
dins el curs escolar 2017-18.

Contractació de l’obra civil 
de l’enllumenat públic del 
camí de Palau, entre la car-
retera de Palaudàries i el 
carrer Estany de Tristaïna.  
La Junta de Govern Local 
va acordar adjudicar a l’em-
presa Infraestructuras SL el 
contracte menor per a la rea-
lització dels treballs de l’obra 
civil de l’enllumenat públic al 
carrer Camí de Palau, entre 
la carretera de Palaudàries 
i el carrer Estany de Tristaï-
na, per l’import de 31.346,13 
euros (més l’IVA). Els treballs 
consisteixen en l’execució 
de rases, la fonamentació de 
les columnes i el posterior 
reblert de rases, així com els 
treballs complementaris. 

Modificació del preacord 

de meses de concertació 
del Pla XGL 2016-2019.  
La Junta de Govern Local va 
sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona la modificació del 
preacord “Inversió accessos 
i adequació edifici Can Malé 
per a la nova ubicació de di-
versos serveis municipals”, 
de 250.000 euros, periodifi-
cat en l’anualitat 2018, en el 
sentit de destinar l’ajut a la 
nova actuació “Projectes de 
reasfaltat en diferents car-
rers de Lliçà d’Amunt”, dins 
la mateixa anualitat 2018, i 
dins l’àmbit de cooperació 
“Manteniment i reposició 
d’inversions per al foment de 
la diversificació econòmica”, 
atès que a data d’avui no 
s’ha pogut iniciar l’execució 
de la primera actuació per 
diferents motius.

Adquisició d’una premsa 
hidràulica per al servei de 
manteniment de vehicles 
municipals.  
La Junta de Govern Local 
va aprovar la compra d’una 
premsa hidràulica marca 
MEGA model PRC50NF, sub-
ministrada per l’empresa 
Draulicfren, per import de 
1.397,55 €, per al servei de 
manteniment de vehicles, 
per reduir el cost en tallers 
externs.

Licitació de la renovació 
urgant de canonada d’ai-
gua al carrer de Can Rovi-
ra.  
La Junta de Govern Local 
va aprovar l’expedient per a 
la contractació dels lots A i 
B de l’obra Renovació de 
la canonada d’abastament 
d’aigua del C. de Can Ro-
vira 30-50, així com el Plec 
de Clàusules Administratives 
Particulars que ha de regir el 
contracte. El procediment de 
tramitació serà obert simpli-
ficat abreujat.
També va acordar encarregar 

les feines contingudes en el 
Lot C a l’empresa concessi-
onària SOREA i notificar-los 
tal fet, a més d’autoritzar la 
despesa que comporta el 
present contracte. També 
va aprovar una ampliació de 
crèdit pel mateix import que 
l’ajut atorgat per la Diputació 
de Barcelona, si es dóna el 
cas. I anunciar la licitació pú-
blica en el perfil de contrac-
tant.

Adquisició d’un bufador de 
motxilla per al servei de ne-
teja viària.  
En data 1 d’agost de 2018 
va començar un Pla d’ocu-
pació per a reforçar la nete-
ja viària. La seva feina prin-
cipal durant sis mesos serà 
realitzar un escombrat mixt: 
mitjançant un bufador anirà 
acompanyant una màquina 
escombradora per tal de fer 
la neteja de voreres i zones 
de calçada amb cotxes apar-
cats.
Els dos bufadors existents 
al servei no estan dissenyats 
per moltes hores de servei i 
s’han espatllat en diverses 
ocasions. A més, són mà-
quines de mà i ergonòmica-
ment no són adequades per 
portar moltes hores. Per tant, 
cal comprar un nou bufador 
pensant en la intensitat d’ús 
d’aquest nou servei d’es-
combrat mixt.
La Junta de Govern Local va 
acordar adquirir un bufador 
de motxilla amb bateria a 
l’empresa Maquinària Codi-
na, per import de 1.604,72 €, 
inclòs l’Iva., per considerar 
que és la que ha presentat la 
millor oferta, atesos els se-
güents aspectes:
• Reducció de soroll en àmbit 
urbà 
• Aplicació dels compromi-
sos de l’Ajuntament en ma-
tèria de sostenibilitat i lluita 
contra el canvi climàtic
• Autonomia de la màquina 
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Ple ordinari del 28 de setembre
1 .- Aprovació de l’acta ante-
rior.
El Ple va aprovar l’acta de la 
sessió ordinària del 19 de juliol.
UNANIMITAT

2 .- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia emesos del 
2 de juliol al 7 de setembre de 
2018, que van del número 853 
al 1.154, a més dels acords 973 
i 974 de modificació de la com-
posició de la Junta de Govern 
Local per incorporar la nova 
regidora Yolande Rabault i de 
delegacions a favor d’aquesta 
nova regidora.

3.- Aprovació dels comptes 
generals de l’any 2017.
El Ple va aprovar els estats i 
comptes anuals de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt corresponents 
a l’exercici 2017.
L’Alcalde en funcions, Jordi 
Juárez, va explicar que el Ple ja 
va donar compte del Decret de 
Liquidació del Pressupost  2017 
i que, un cop passat el període 
d’exposició pública sense rebre 
al·legacions, ara tocava aprovar 
els estats i comptes anuals de 
l’Ajuntament corresponents a 
l’exercici 2017 i rendir els es-
mentats comptes a la Sindica-
tura de Comptes. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: ABSTENCIÓ

4.- Aprovació inicial de la Mo-
dificació del Reglament intern 
del mercat setmanal no se-
dentari de Lliçà d’Amunt. 
El Ple va aprovar inicialment la 
modificació del Reglament de 
funcionament intern del Mercat 
setmanal no sedentari, apro-
vat en data 28 de març de 212, 
per tal d’adaptar-lo a la nova 
normativa, ja que l’1 d’agost 
de 2017 es va aprovar la Llei 
18/2017, de comerç, serveis 
i fires, la qual afecta directa-
ment al funcionament del mer-
cat setmanal de Lliçà d’Amunt. 
Així ho va explicar el regidor 
de Comerç, consum, turisme i 
empresa, Antonio Polo, que va 
afegir que aquest punt s’havia 
quedat sobre la taula en el Ple 
de juliol i que ERC havia fet al-
gunes aportacions, que s’han 
incorporat. 
UNANIMITAT 

5.- Aprovació de l’acta de les 
operacions de delimitació en-
tre els termes de Lliçà d’Amunt 
i Santa Eulàlia de Ronçana. 
El Ple va aprovar l’Acta i la do-
cumentació complementària de 
les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de 
Lliçà d’Amunt i de Santa Eulàlia 
de Ronçana signada en data 24 
de juliol de 2018. 
La regidora d’Urbanisme, Lour-
des Estéfano, va explicar que hi 
havia algunes parcel·les que te-
nien una part al terme de Lliçà i 
una altra a terme de Sta Eulàlia, i 
que ambdós ajuntaments havien 
arribat a un acord per incloure 
aquestes parcel·les senceres en 
un o altre terme municipal des-
plaçant les línies dels límits. La 
regidora també va comentar el 
cas concret de Can Feu, en què 
la masia queda a Lliçà d’Amunt 
i la zona de darrera a Santa Eu-
làlia. 
ERC es va abstenir al·legant que 
el seu grup no havia participat 
en el debat. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

6.- Nomenament de represen-
tant de l’ajuntament en altres 
organismes.
El Ple va acordar nomenar a la 
Sra. Yolande Rabault represen-
tant de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt a l’Associació Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Soste-
niblitat.
L’Alcalde en funcions, Jordi 
Juárez, va dir que es tractava 
de canviar aquesta represen-
tació que portava l’exregidor 
d’ICV-EUiA per la seva substi-
tuta. 
ERC va votar-hi en contra al·le-
gant que no quedava reflectit un 
acord d’inici de mandat i va dir 
que tots els membres del Ple, 
govern i oposició, tenen dret a 
ser representants de l’Ajunta-
ment en altres organismes, per 
tal d’assabentar-se de què pas-
sa en els òrgans supramunici-
pals. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR

7.- Aprovació de la dedicació 
i retribucions de la nova regi-
dora Yolande Rabault. 

El Ple va aprovar que la regidora 
Yolande Rabault tindrà una de-
dicació de 18 hores setmanals i 
una retribució de 18.000 euros 
bruts a l’any. 
L’Alcalde va comentar que s’ha-
via seguit el mateix criteri que 
per la resta de regidors. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

8.- Afers urgents.
Es va votar la urgència de dues 
mocions d’ERC presentades 
fora de termini.
UNANIMITAT

9.- Mocions.
El PP va presentar dues mo-
cions:
1.- Moció per evitar el tanca-
ment del CAP Palaudàries du-
rant l’estiu. La moció proposava 
que l’Ajuntament realitzés un 
estudi per avaluar alguna fór-
mula que garanteixi l’assistèn-
cia sanitària en el CAP de Pa-
laudàries els 365 dies de l’any. 
La moció es va aprovar per una-
nimitat amb un canvi de forma, 
proposant a l’Ajuntament que 
instés al Departament de Salut 
a fer aquest estudi. 
UNANIMITAT

2.- Moció per un estudi de via-
bilitat per la cobertura de la 
piscina actual. La moció propo-
sava que es realitzés per part de 
l’Ajuntament un estudi de viabi-
litat per la cobertura de la pisci-
na actual, fora de l’època esti-
val, per a la posterior aprovació 
per part del govern municipal.
El regidor d’Esports, Manel Bus-
quets, va explicar que ja s’ha-
via demanat un pressupost per 
la cobertura retràctil de l’actual 
piscina municipal, però que 
s’havia descartat un cop valorat 
el cost total i el rendiment que 
se’n trauria. 
El PP va contestar que hi havia 
altres sistemes més econòmics, 
a la qual cosa CiU va dir que 
aquests altres sistemes no ga-
rantien les condicions adequa-
des per a la piscina. 
ERC va dir que la proposta no 
parlava de fer-ho sinó de fer-ne 
un estudi i que estaria bé fer-lo 
per saber-ne tots els números.
ICV-EUiA va dir que el seu grup 
apostava per fer una piscina en 
condicions en el moment que si-
gués viable econòmicament. 

L’Alcalde en funcions va co-
mentar que cada cop està més 
a prop poder fer una piscina co-
berta en condicions. 
PSC: EN CONTRA
ICV-EUIA: EN CONTRA
CiU: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
PP: A FAVOR 

CiU va presentar una moció:
1.- Moció amb motiu de l’aniver-
sari de l’1 d’Octubre. La moció 
proposava, entre altres punts, 
recordar l’1 octubre de 2017 
com a data significativa en la 
història de Catalunya, on l’ex-
pressió democràtica i popular 
va topar amb una violència te-
rrible i injustificable, per voler 
exercir el dret a volt. 
CiU va dir que era un moció per 
recordar una data, per denun-
ciar l’ús desmesurat de la força, 
per  a la llibertat dels presos i 
exiliats, i per trobar un solució 
democràtica al conflicte polític. 
El PSC va retreure que la mo-
ció només estava pensada per 
un 50% del poble de Catalunya, 
que s’ha d’explicar a la resta 
d’Espanya i que el procés ha ge-
nerat dos fronts que estan vivint 
electoralment d’això. Però, tam-
bé va dir que estaven d’acord 
en què ningú ha de rebre cops 
i que no hi hauria d’haver gent 
empresonada.  
ERC va comentar que els havia 
sorprès la posició del PSC, com 
si la baralla no anés amb ells. Va 
dir que la moció no anava d’in-
dependència sinó d’una data 
significativa. 
ICV-EUiA va dir que el seu grup 
podria votar-hi a favor però que 
consideraven la moció incom-
pleta, ja que també es podria 
recordar el 17 de maig de 2011 
i parlar de conflictes polítics o 
protestes socials i de tots els 
presos: polítics, estudiants, ac-
tivistes... i va retreure a Conver-
gència en general certes acti-
tuds. 
PSC: ABSTENCIÓ
ICV-EUIA: ABSTENCIÓ
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

ERC va presentar dues mocions, 
però en va retirar una sobre la 
millora dels vials peatonals, sa-
bent que es treia a concurs. 
1.- Moció per la paralització del 
desenvolupament urbanístic en 
unitats d’actuació del centre. La 
moció proposava:

- suspendre les llicències d’edi-
ficació i el desenvolupament del 
planejament derivat dels àmbits 
delimitats en el Centre en un pe-
ríode de dos anys. 
- iniciar l’estudi del planeja-
ment global del nucli urbà, per 
consensuar l’estratègia urbana 
d’aquest àmbit i donar-li co-
herència amb el nou planteja-
ment de l’àrea del Centre que 
ara mateix es debat.
- redefinir els àmbits de planeja-
ment del nucli urbà, les prioritats 
temporals, les seves capacitats 
edificatòries i les seves càrre-
gues urbanístiques, d’acord 
amb les conclusions de l’estudi 
proposat en el punt anterior. 
ERV va explicar que es demana-
va paralitzar llicències per estu-
diar les condicions edificatòries, 
tenint en compte que la prioritat 
és el desenvolupament del cen-
tre urbà. 
L’Alcalde en funcions va dema-
nar de deixar la moció sobre la 
taula per treballar-la i presen-
tar-la en el següent Ple, ja que 
hi havia alguns defectes de for-
ma, sobretot fent referència a la 
suspensió de llicències. 
CiU i ICV-EUiA també van de-
manar de deixar-la per més en-
davant perquè tenien dubtes i 
volien una explicació més acu-
rada de la moció. 
ERC va voler mantenir la moció 
però suprimint el punt 1 i posant 
a votació la resta. 
PSC: EN CONTRA
ICV-EUIA: EN CONTRA
CiU: ABSTENCIÓ
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

10.- Preguntes.
El PP va fer preguntes en relació 
a quatre temes: la situació real 
del nombre de professionals en 
els centres d’atenció primària; 
l’estat actual de les obres del 
Casal de la Gent Gran de Pa-
laudàries; les properes llicèn-
cies d’activitats a Can Montcau; 
i l’estat de les obres de Can 
Malé. Tenia preguntes sobre el 
pla urbanístic del centre del po-
ble, però va dir que les deixava 
per a més endavant. 
ERC va fer preguntes en rela-
ció a sis temes: l’ampliació del 
parc d’habitatges en relació al 
centre; el web de transparència; 
l’estudi de mobilitat; la recepció 
del Pla parcial de Can Montcau; 
l’auditoria de la concessió a So-
rea; i l’aturada del concert de 
Búhos. 
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Reconeixement a Lliçà 
Peruanitos
La Casa del Perú Siglo XXI 
Barcelona va reconèixer l’en-
titat lliçanenca Lliçà Peruani-
tos, el passat 22 de setembre, 
durant un acte artístic i cul-
tural en memòria  de Gastón 
Ibáñez Manchego, excònsul 
del Perú a Barcelona, que va 

comptar amb la participació 
de l’autoritat consular i pre-
sidents d’associacions cul-
turals peruanes afincades a 
Barcelona. 
El reconeixement va ser “por 
su gran gesto solidario a favor 
de la Navidad del Niño”. 

Tritax compra el centre 
logístic de Mango a VPG 
per 150 milions d’euros
El mes de desembre de 2016, 
la firma VGP amb seu a Brus-
sel·les va pagar 150 milions 
d’euros pel complex logístic de 
Mango a Lliçà d’Amunt.
Ara, VGP acaba de vendre 
aquest complex logístic de la 
cadena tèxtil al grup britànic 
Tritax Big Box, que cotitza a la 
Bolsa de Londres, per 150 mi-
lions d’euros.
El comprador és un inversor 
inmobiliari especialitzat en el 
mercat logístic. Entre les seves 
propietats més grans desta-
quen plataformes logístiques 
llogades a grans companyies 
com Amazon, Unilever, Kue-
hne+Nagel, L’Oréal, Hachette, 
Whirlpool, Kellogg’s, Tesco i 
DHL.

El contracte de lloguer del cen-
tre logístic té una durada de 30 
anys, fins a 2046, però Mango 
pot cancelar-lo el 2036, 2039 o 
2042. Segons Tritax, la renda 
anual que paga Mango li per-
metrà obtener una rendabili-
dad anual del 5%.
La venda del centre logístic 
va ser la primera desinversió 
que va realitzar Andic, que en 
els anys anteriors havia invertit 
gran part dels seus beneficis 
en el sector inmobiliari. Pero 
no va ser la última, ja que un 
any després, el desembre de 
2017, va vendre la seu de la 
cadena, situada a Palau-soli-
tà i Plegamans, al grup brità-
nico Invesco per 100 miliions 
d’euros.

Neix l’Observatori del Besòs: un projecte 
de seguiment de la qualitat dels sistemes 
fluvials de la conca 
La UAB i el Consorci Besòs 
Tordera van presentar el pas-
sat 8 d’octubre un conveni de 
col·laboració que permetrà la 
creació de l’Observatori del 
Besòs amb l’objectiu de de-
senvolupar treballs de segui-
ment i monitoratge sobre l’es-
tat de qualitat dels sistemes 
fluvials de la conca del Besòs 
a mitjà i llarg termini a través 
d’indicadors biològics, hidro-
morfològics i fisicoquímics.
L’acte va tenir lloc a la seu del 
Consorci Besòs Tordera amb 
la presència de la rectora de 
la UAB, Margarita Arboix; l’in-
vestigador de l’ l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambien-
tals (ICTA-UAB), Martí Boada; 
i el president del Consorci 
Besòs Tordera, Joan Vila.
El seguiment de la conca es 
farà mitjançant el seguiment 
de diatomees, macroinverte-
brats, peixos, vegetació de 
ribera, amfibis, aus, mamífers 
i de paràmetres hidrològics i 
fisicoquímics. A més, l’Ob-
servatori del Besòs fomenta-
rà activitats dins el Programa 
d’Educació Ambiental, Comu-
nicació i Formació (PROECA) 
destinades a la ciutadania en 
general amb l’objectiu de di-
fondre els resultats obtinguts 
a la recerca i fomentar l’inte-
rès social envers l’ecosistema 
fluvial.
L’Observatori del Besòs es 
posarà en marxa durant el 
2018 sota la coordinació de 
l’ICTA-UAB, amb la direcció 
del Dr. Martí Boada i amb el 
finançament del Consorci 
Besòs Tordera. L’Observatori 
neix després de la realitza-
ció, al llarg de l’any 2017, de 
l’estudi Avaluació de l’estat 
de qualitat dels sistemes flu-
vials de la conca del Besòs 
(1997-2017), elaborat per 
l’ICTA-UAB, amb el suport 
del CREAF (Centre de Re-

cerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals), i finançat pel Con-
sorci Besòs Tordera. Es tracta 
d’una anàlisi comparativa de 
l’estat de qualitat dels siste-
mes fluvials de la conca del 
Besòs, 20 anys després de 
la publicació de l’Estudi de 
la biodiversitat a la conca del 
Besòs (1997), que represen-
tà una primera radiografia de 
l’estat de la conca.

Millora de la biodiversitat en 
les últimes dues dècades
Durant l’acte es va presentar 
el vídeo La conca del Besòs. 
Una mirada socioecològica 
(1997 – 2017) que resumeix 
els principals resultats de 
l’estudi, que comprèn la xar-
xa hidrogràfica de la conca 
del Besòs, formada pels 182 
quilòmetres de longitud dels 
sis rius principals: el Mogent, 
el Congost, el Tenes, la Riera 
de Caldes, el Ripoll i el Besòs.
L’informe posa de manifest 
la millora aconseguida en 
aquest període gràcies espe-
cialment a la implantació d’es-
tacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR) arreu de la 
conca i als avenços en els 
processos de tractament de 
les aigües residuals que han 
permès la reducció d’amoni o 
de sals presents a l’aigua, un 

fet rellevant considerant que a 
la conca hi viuen més de dos 
milions de persones. A més, 
destaca l’expansió d’espèci-
es clau indicadores de quali-
tat i de recuperació, on desta-
quen els casos del blauet i de 
la llúdriga, però alhora també 
posa de manifest la propa-
gació d’espècies indicadores 
d’alteració com la tortuga de 
Florida i el visó americà.
Pel que fa als índexs de qua-
litat de l’estat de l’aigua i les 
riberes, s’ha observat una mi-
llora generalitzada en el valor 
indicador dels macroinverte-
brats, així com en el de vege-
tació de ribera i de peixos als 
cursos mitjans de la conca. 
En termes de biodiversitat, 
l’estudi recull un increment en 
el nombre d’espècies d’aus 
citades als sistemes fluvials 
de la conca, passant de 110 
a 138, així com de libèl·lules 
(de 28 a 33) o de rèptils (de 
7 a 14).
Per últim, dins l’anàlisi territo-
rial l’informe evidencia l’incre-
ment de la superfície de les 
àrees urbanitzades a l’entorn 
del riu, així com de la reducció 
dels conreus i de les pinedes 
de pi blanc.
Podeu veure el vídeo de 
3´32”de durada: https://youtu.
be/aBxQRS417iY
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Què ha dit la premsa?
Japhet Kadji, la peça que li 
faltava al CB Lliçà d’Amunt
L’equip lliçanenc ha fitxat Ja-
phet Kadji, un aler pivot de 23 
anys i 2,02 metres, que fins ara 
competia amb l’equip North 
Carolina A&T Aggies a la DI-
visió 1 de la lliga universitària 
dels Estats Units, la categoria 
que està just per sota de l’NBA. 

Societats constituïdes
- Gruas Sergio Soto SL, de-
dicada al transport de merca-
deries per carretera i mecànica 
en general. 

Cremen cartrons en una 
compactadora al centre lo-
gístic de Mango
Cinc dotacions dels Bombers 
van treballar el passat 5 d’oc-
tubre al migdia per apagar els 
cartrons que cremaven en una 
màquina compactadora situa-
da al centre de reciclatge del 
centre logístic de Mango. Tam-
bé s’hi van desplaçar la Policia 
Local, els Mossos, una ambu-
lància del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques i Protecció Civil 
del municipi. No hi va haver 
cap ferit. 

Premi Delta per a un banc de 
sala d’espera de Figueras
La bancada de seients mo-
dular Landscape, dissenyada 
per Emiliana  Design Studio 
en col·laboració amb Figueras 
International i Batlle i Roig Ar-
quitectes, ha obtingut un dels 
premis Delta d’aquest any. 
La configuració modular 
d’aquest model permet fer una 
gran quantitat de combina-
cions d’acabats i accessoris. 
A més, tots els components 
d’aquest model són recicla-
bles.

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 en els 
mitjans de comunicació municipals.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Jairo 
Jimenez 
Ortiz
27/09/18

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 26 d’oct. a l’1 de nov.
N. Salayet (Sant Eulàlia): del 2 al 8 de novembre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 9 al 15 de novembre 
P. Lozano (Bigues): del 16 al 22 de novembre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 23 al 29 de novembre
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 30 de nov. al 6 de desembre
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina, 
Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Tor-
ras i Lozano (Bigues)

notícies del poble

Bon Preu i MANS presenten un nou envàs 
que redueix el plàstic en un 99%
Bon Preu i la Cooperativa So-
cial MANS treballen amb el 
compromís de reduir el seu 
impacte ambiental en tots 
els àmbits de la producció i 
distribució dels seus produc-
tes ecològics. Fruit d’aquest 
compromís s’ha dissenyat 
un nou envàs que redueix el 
plàstic en un 99%. És el pri-
mer envàs més sostenible per 
a la comercialització de fruita 
i verdura ecològica als super-
mercats Bonpreu i Esclat. 

En nou envàs de MANS i Bon 
Preu és més respectuós amb 
el medi ambient en un doble 
vessant:
- La primera perquè utilitza 
majoritàriament materials bi-
odegradables: la safata és de 
cartró amb certificació FSC, 
compostable, i biodegrada-
ble; i la malla té com a princi-
pal material el cotó.
- La segona perquè utilitza 
molt poca quantitat de ma-
terial, un total de 16 grams, 

dels quals 15 grams corres-
ponen a la safata i 1 gram a 
la malla. 
Tot plegat fa que el nou envàs 
de Bonpreu i Esclat i MANS 
sigui un gran pas endavant 
per a la reducció de residus 
i plàstics en la comercialitza-
ció de fruites i verdures eco-
lògiques als supermercats. El 
nou embalatge representa-
rà una reducció de 4,5 tn de 
plàstic a l’any als supermer-
cats Bonpreu i Esclat. 
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Segons l’Alcalde, Ignasi Si-
món, els principals motius que 
han portat veïns i veïnes a la 
població ha estat l’entorn na-
tural, la tranquil·litat, la proxi-
mitat i bones comunicacions 
amb ciutats com Granollers i 
Barcelona, i les expectatives 
de creació de llocs de treball 
que té Lliçà d’Amunt.
Lliçà d’Amunt està situat a la 
comarca del Vallès Oriental, a 
27km de Barcelona i només a 
3km de la capital de comar-
ca, Granollers. Forma part de 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes, una entitat supramuni-
cipal que uneix esforços per 
oferir serveis comuns.
És un poble ben connectat a 
nivell viari amb proximitat a 
autovies i autopistes. En trans-
port públic s’hi pot arribar amb 
línies interurbanes d’autobu-
sos i la línia e7 del bus exprés 
o anar fins a Granollers amb 
els trens de rodalies i agafar la 
línia A5 de Transports de Lliçà 
d’Amunt que porta fins al mu-

nicipi.
Lliçà d’Amunt compta amb un 
servei municipal de transport 
urbà amb 5 línies que connec-
ten els diferents barris del po-
ble amb el nucli urbà i les línies 
de transport interurbanes i l’e7.
És un poble extens, de prop 
de 22 quilòmetres quadrats, 
format per un centre urbà i 17 
barris dispersos pel territori, 
amb tipologia de cases unifa-
miliars.
Per tal de cohesionar el poble 
i crear vincles entre la ciuta-
dania, s’han apropat diferents 
serveis i equipaments als bar-
ris, com ara els centres cívics 
i els locals socials, que oferei-
xen una programació estable 
d’activitats. 
La resta d’equipaments tam-
poc  estan centralitzats, sinó 
distribuïts pel territori per fer-
los més propers als ciutadans. 
Hi ha escoles bressol munici-
pals, escoles d’educació pri-
mària, instituts, centres mè-
dics, deixalleries i casals de la 

gent gran.  Altres equipaments, 
com la Biblioteca, l’Escola de 
Música, el Pavelló d’Esports o 
l’Espai Jove tenen una única 
seu al centre.
En el poble hi ha dos eixos co-
mercials ben definits, al centre 
urbà i a la zona de la Cruïlla. 
També hi ha un mercat munici-
pal a la zona de Ca l’Artigues, 
un supermercat a la zona de 
Palaudàries i altres comerços 
distribuïts pels barris. Però, 
molta gent compra el diumen-
ge al mercat setmanal que es 
fa al centre urbà amb prop de 
100 parades de productes di-
ferents.
El teixit comercial, empresa-
rial i professional del municipi 
va en augment. Al polígon in-
dustrial que hi ha al voltant del 
carrer Indústria, s’hi ha afegit el 
desenvolupament del polígon 
industrial Molí d’en Fonolleda i 
el de Can Montcau que estan 
en ple creixement. També hi ha 
algunes grans empreses distri-
buïdes pel territori. 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Lliçà d’Amunt va guanyar 174 habitants durant l’any 2017 i 
va ser un dels dos municipis que més van créixer a la comarca i el vintè de Catalunya. 

notícies del poble

Lliçà d’Amunt, un poble per viure

El teixit associatiu és molt ric, 
amb prop d’un centenar d’en-
titats registrades d’àmbit ve-
ïnal, esportiu, cultural, social 
i solidari que organitzen gran 
varietat d’activitats i alhora 
participen activament en la 
programació festiva i cultu-
ral del municipi que té el seu 
moment més àlgid en la Festa 
Major que se celebra el mes de 
setembre.
Destaca una àmplia i variada 
oferta d’esports de formació 
i de lleure, així com equipa-
ments esportius on practi-
car-los, com un pavelló, un 
gimnàs, un camp de futbol, 
un patinòdrom, una piscina 
descoberta i zones esportives 
amb pistes distribuïdes a dife-
rents barris del municipi.
Lliçà d’Amunt també disposa 
d’una xarxa de camins rurals i 
forestals amb rutes i itineraris 
definits on poder anar a peu, 
en bicicleta o a cavall tot gau-
dint de la natura i del patrimoni 
local. El municipi té un agrada-

ble paisatge agrícola i forestal, 
típicament vallesà, amb els 
Cingles de Bertí i el Montseny 
com a teló de fons. Hi ha tres 
eixos naturals relacionats amb 
l’aigua: el riu Tenes, que té a 
tocar la bassa de Can Dunyó, 
una zona humida d’interès re-
gional;   la vall del Torrent d’en 
Bosc; i la riera seca amb el 
bosc de Palaudàries. 
Esglésies i ermites, masies, 
cases pairals i senyorials són 
la base del patrimoni arquitec-
tònic de Lliçà d’Amunt, un po-
ble amb història, com indiquen 
les vil·les romanes trobades en 
alguns indrets. Sembla que el 
nom del nostre poble derivaria 
del nom patrici romà Lucius.
El poble està en constant crei-
xement, al 2017 va arribar als 
15.000 habitants, i encara en 
seran molts més amb el desen-
volupament del nou centre 
urbà, el gran projecte de futur 
en què treballa l’Ajuntament. 
Lliçà d’Amunt és un poble per 
viure!
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El futur de Lliçà d’Amunt continua amagat en el planejament urbanístic promogut pel govern de PSC i PP, amb la complicitat de Con-
vergència, ara fa quatre anys. El rentat de cara que ha significat el procés participatiu del Centre ha deixat fora del debat la majoria 
d’accions previstes al  POUM 2014. El creixement que es preveu en un radi d’un quilòmetre del centre urbà representa incrementar-lo 
en 1600 habitatges, més del doble d’habitatges dels actualment existents. Només 600 d’aquests estan a debat.
Aquest Centre que ara es parla, socialitzador, comercial, representatiu, pot acabar en no-res perquè els àmbits del voltant poden ab-
sorbir tota la demanda d’habitatge. Aquest centre que debatem haurà de competir amb uns àmbits sense les servituds del centre, que 
són molt més rendibles, amb pocs propietaris i sobre terrenys fins ara majoritàriament agrícoles que tenen molt a guanyar.
Hem presentat al Ple una proposta per a repensar tot el creixement del Centre en conjunt. Aquest és el moment de fer-ho, abans que 
comenci el termini en què els promotors privats tinguin via lliure per edificar aquests espais. Proposem una moratòria de dos anys per 
permetre debatre obertament i estudiar què representa aquest creixement. De moment ens hem quedat sols en aquesta proposta.

Sembla ser que finalment l’any 2019, el nostre país podrà gaudir dels pressuposts més socials i avançats de la història de la 
democràcia. Més de 20 punts molt importants per a la ciutadania, com la pujada del SMI a 900€, la pujada de les pensions amb 
l’IPC i les mínimes un 3%, regulació dels preus dels lloguers o poder destinar el superàvit dels nostres Ajuntaments a garantir 
les escoles infantils de 0-3 anys.  A vegades hem de sentir el mantra que tothom a la política és igual, i només fa falta veure el 
que el Govern de l’Estat ha aconseguit en tant poc de temps per desmentir-ho. Un Govern socialista que ha revertit la majoria 
de retallades i retrocessos que va imposar el govern del Partit Popular a cop de martell i ha garantit per al proper any unes mi-
llores socials per al conjunt de la ciutadania mai vistes. Tanmateix, al nostre municipi també aprovarem durant aquest mes els 
pressuposts municipals per a l’any 2019, amb una sola premissa; primer, les persones. I és que els darrers 11 anys d’Alcaldia 
socialista a Lliçà d’Amunt han servit per dotar al municipi de mancances històriques  i d’avenços socials, urbanístics i econòmics 
que garanteixen llocs de treball i un futur millor, un futur per al municipi. 

Se empieza a respirar ambiente de elecciones municipales en nuestro pueblo. Comienzan a aparecer nuevos partidos políticos, 
más comunicados de carácter político en las redes, crece la asistencia de público en los plenos municipales... Muchos síntomas 
que a nosotros nos gustan, tanto por la pluralidad que debe tener el debate municipal, como por la  implicación y control de la 
ciudadanía hacia sus gobernantes. 
Lo que sí nos llama la atención  es la poca presencia de todo lo anterior durante los más de tres años anteriores. ¿Se tienen que 
dar las elecciones,  para que de repente algunos se preocupen por la gestión de su pueblo?. Nosotros pensamos que no. Que las 
inquietudes por la gestión, transparencia y control político de nuestros gobernantes, no debe visibilizarse sólo unos meses antes 
de unas elecciones. Pensamos que esa inquietud hay que manifestarla siempre, y no dejar los plenos municipales desiertos du-
rante los tres años. Igualmente, y como decíamos anteriormente, nos alegra la repentina inquietud política de algunas personas 
con respecto a nuestro pueblo, ya que estamos seguros que enriquecerá el debate político municipal.

Les xarxes socials s’han convertit en una eina que permet posar en evidència els comportaments de les persones.
En aquests últims mesos hem vist queixes perquè tenim veïns que deixen tirats als nostres carrers tot tipus de coses, i especi-
alment gran quantitat de restes de podes d’arbres i bardisses.
Aquesta manca de civisme no només dóna mala imatge al nostre municipi, sinó que a més posa en risc a la resta de ciutadans 
que poden arribar a relliscar i caure si ho trepitgen. No obstant això, a Lliçà tenim saturació de restes orgànics de jardí, especi-
alment als barris pel tipus de vivendes; seria una bona mesura a estudiar per part de l’Ajuntament la implantació d’un sistema 
de recollida per contenidors un cop per setmana d’aquest tipus de residus, i ara que ve l’època de poda d’arbres potser més 
sovint. Mentrestant, tenim l’obligació de respectar el medi ambient, als nostres veïns i la imatge del nostre municipi i hauríem de 
acostumar-nos a utilitzar les deixalleries.

En el Pleno del pasado 27 de septiembre se aprobó la moción presentada por el Partido Popular para garantizar que el CAP de 
Palaudàries ofrezca asistencia sanitaria a los vecinos de Lliçà d’Amunt todos los días del año. 
Cada año, los vecinos de la zona han visto como el CAP cerraba sus puertas durante los meses de verano. Este mismo año, el 
CAP cerró desde principios de junio a mediados de septiembre, lo que obliga a los ciudadanos a desplazarse hasta la otra punta 
del pueblo. 
Nunca hemos entendido porque se dejaba sin un servicio primordial a todos esos vecinos que tienen el mismo derecho asisten-
cial que el resto de gente de otras zonas de Lliçà. Por eso, en el pleno presentamos la propuesta para que el Ayuntamiento haga 
un estudio para evaluar alguna fórmula para mantener el CAP abierto todo el año. 
Esperamos que este estudio se haga pronto y se encuentre la solución para que los vecinos puedan contar con este servicio tan 
importante y necesario, algo que nos reclaman los ciudadanos y los profesionales del centro. 

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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12-14h Cicle Comèdia: «VERMUNÓLEGS» (3 monologuistes directes desde el teatre 
Llantiol)  7€ socis/ 9€  No socis. *VA. 
 
22:30h «FESTA SWING» a càrrec de l'escola de swing «Ball a la carta»  
5€  Socis i alumnes/ 7€ No socis 
 
12h Circ-màgia Infantil «XICANA» Companyia Xicana Anna Montserrat. 
3€ Socis nens i adults/4 €Nens No socis (fins a 11 anys) i 5€ No socis. *VA 
 
 
17-19h Classe Oberta: «DANSA  TSIFTETELLI GREC» a càrrec de Joana Gea. 
Preu: 18€ socis/ 23€ No socis.  Inscripcions: oficina 
 
22:30h «CONCERT JOVE D’HIVERN». Gratuït. 

 
20-1h Remember discoteca «DISC-SET» Entrades 10€ a taquilla. 
 
12h Teatre Infantil «ADÈU PETER PAN» Companyia Festuc teatre (a partir de 4 
anys) 3e Socis nens i adults/4e Nens No socis (fins a 11 anys) i 5e No socis. *VA 
 
20h «LLUM A LES FOSQUES» Sessió de contes per adults a càrrec del grup «Para bé 
l’orella». Gratuït. 
 
22h Cicle Comèdia: «COMANDO IMPRO», 6€ Socis/8€ No socis. *VA 
 
20:30h «SOPAR DE SECCIONS I EX-JUNTES» Preu menú: 10€. Inscripció prèvia. 
23h «FESTA DEL SOCI/A». Espectacle SORPRESA. Entrada lliure 
 
19h Teatre «METGE A GARROTADES» a càrrec de la secció de teatre de l’Aliança. 
Gratuït per socis i sòcies. NOVEMBRE

DIUMENGE 18

DISSABTE 17

DIJOUS 22

DIVENDRES 23

DISSABTE 24

DIUMENGE 25

DESEMBRE

DISSABTE 15

DISSABTE 15

DIUMENGE 16

DIUMENGE 15

DISSABTE 22

PROGRAMACIÓ SETMANAL

(inscripcions a oficina) 

«IOGA» 
Dilluns i dimecres de 18-19h 

inici: 12 setembre 
 

«RUNNING» 
Dilluns i dijous 19:30-20:30h 

 inici 17 setembre 
 

«DANCE HALL» 
Dilluns 20:30-21:45h, inici 17 setembre 

 
«BIODANSA» 

Dimarts 19:30-21h, inici 18 setembre 
 

*VA: VENDA ANTICIPADA WEB (www.lalianca.cat), oficina i bar L'Aliança 
Inscripcions prèvies: a oficina 93.8414533 (matins) o web

«TENIS TAULA» 
Dimarts i dijous de 20-22h 

inici 13 setembre 
 

«DANSES ZÍNGARES» 
a càrrec de Joana Gea 

Dimecres 20:30-22h, inici 10 octubre 
 

«CORAL» 
Divendres 21:15-23:15h, inici 14 setembre 

 
«TEATRE» 

Dissabtes 16:30-18h, inici 15 setembre 
 

Add subheading

PROGRAMACIÓ de TARDOR
www.lalianca.cat

SETEMBRE

OCTUBRE

21h Cicle Comèdia: «COMANDO IMPRO»  gratuït, al pati de l’Aliança 
 
de 10-13h   «PASSEJADA:  les plantes remeires de tardor» amb Abilia. Gratuït.  
Inscripció prèvia. 
 
22:30h «POP PARTY» a càrrec de l’escola de swing «Ball a la carta» de La Garriga. 
 5e Socis i alumnes/7eNo socis  
 
 

 
 19-21h «GESTIÓ ECONÒMICA» Jornada de formació per 
a entitats a càrrec de l’ Ateneu Coperatiu del Vallès. 
Gratuït. Inscripció prèvia. 
 
 
22:30-24:30h «JAM A LA CARTA» (Swing) a càrrec de 
l’escola «Ball a la carta». 4€ socis i alumnes/5€ No socis 
 
 
12-14h Cicle Comèdia: «VERMUNÓLEGS» 
(3 monologuistes directes desde el teatre Llantiol) 
7€ socis/ 9€ No socis..* VA 
 
 
17-19h Classe Oberta: «DANSA TUNISIANA» a càrrec de 
Joana Gea. Preu: 18€ socis/ 23€ No socis.   
Inscripcions oficina 
 
 
 
 
 
 

DIVENDRES 21:

DISSABTE 29:

DISSABTE 29:

23-4h «ENRUÉDATE» SALSOTECA con 
Ivan Dj. Entrada: 10€ Socis/ 12€ No socis 
(totes entrades amb consumició) a càrrec 
de l’ Associació «Rueda de casino» de 
Mollet. 
 
12h Teatre musical: «ELS CISTELLS DE 
LA CAPUTXETA» (de 2 a 8 anys) 
Companyia «Samfaina de colors» . 3€ 
Socis nens i adults/4€ Nens No socis (fins 
a 11 anys) i 5€ No socis.* VA 
 
 
22:30h Concert de Swing amb «LINDY 
HOPPERS» 6€ Socis/ 8€ No socis. *VA 
 
 
22:30h FESTA  «EL CASTANYOT» 
 Concert en directe amb «Tirando sillas» 
(Flamenco-rumba) i Dj Frank de la rumba. 
4€ Socis/6€ No socis. *VA 
 
 
 
 

DISSABTE 13

DIMECRES 10

DIUMENGE 14

DIVENRES 12

DISSABTE 20

DIUMENGE 21

DISSABTE 27

DIMECRES 31

 
22:30-24:30h «JAM A LA CARTA» (Swing) a càrrec de l’escola «Ball a la carta». 
4€ socis i alumnes/5€ No socis 
 
A partir de les 9h (tot el dia) «TORNEIG DE PÀDEL» de Festa Anyal. Preu: 12€ 
soci/16€ No socis (entrepà i refresc inclòs) 
 
20h «CACAUETS» Espectacle Jove. 5€ Socis/ 7€ No socis. *VA 
 
12h «CONCERT CORAL DE FESTA ANYAL» amb les Corals «Flor de Lis» de 
Montblanc, «Bell ressó» de Cassà de la Selva i «L’Aliança». Entrada gratuïta. 
 
17-19h Classe Oberta: «DANSA GITANA DE L’ INDIA-KALBELYA» a càrrec de 
Joana Gea. Preu: 12€ socis/ 18€ No socis.  Inscripcion oficina 
 NOVEMBRE

DISSABTE 10

DIUMENGE 11

DIUMENGE 11
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DISS 10-DIUM 11
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Programació de l’Ateneu 
l’Aliança

Concert de la Festa Anyal de l’Aliança
EL diumenge 11 de novembre, 
a les 12 del migdia, a la sala de 
l’Aliança, s’oferirà el concert 
de la Festa Anyal.
A més de la Coral l’Aliança, hi 
participaran les corals Flor de 
Lis, de Montblanc i Bell Ressò, 
de Cassà de la Selva.
L’entrada és gratuïta i oberta a 
tothom.

Coral l’Aliança

 
12-14h Cicle Comèdia: «VERMUNÓLEGS» (3 monologuistes directes desde el teatre 
Llantiol)  7€ socis/ 9€  No socis. *VA. 
 
22:30h «FESTA SWING» a càrrec de l'escola de swing «Ball a la carta»  
5€  Socis i alumnes/ 7€ No socis 
 
12h Circ-màgia Infantil «XICANA» Companyia Xicana Anna Montserrat. 
3€ Socis nens i adults/4 €Nens No socis (fins a 11 anys) i 5€ No socis. *VA 
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Preu: 18€ socis/ 23€ No socis.  Inscripcions: oficina 
 
22:30h «CONCERT JOVE D’HIVERN». Gratuït. 

 
20-1h Remember discoteca «DISC-SET» Entrades 10€ a taquilla. 
 
12h Teatre Infantil «ADÈU PETER PAN» Companyia Festuc teatre (a partir de 4 
anys) 3e Socis nens i adults/4e Nens No socis (fins a 11 anys) i 5e No socis. *VA 
 
20h «LLUM A LES FOSQUES» Sessió de contes per adults a càrrec del grup «Para bé 
l’orella». Gratuït. 
 
22h Cicle Comèdia: «COMANDO IMPRO», 6€ Socis/8€ No socis. *VA 
 
20:30h «SOPAR DE SECCIONS I EX-JUNTES» Preu menú: 10€. Inscripció prèvia. 
23h «FESTA DEL SOCI/A». Espectacle SORPRESA. Entrada lliure 
 
19h Teatre «METGE A GARROTADES» a càrrec de la secció de teatre de l’Aliança. 
Gratuït per socis i sòcies. NOVEMBRE
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Cacauets. Som artistes, som escenari 
estrena una nova temporada carregada 
de sorpreses
Tots ho estàveu esperant i Ca-
cauets. Som artistes, som 
escenari ja torna a ser aquí.
L’espectacle més sorprenent 
de Lliçà d’Amunt torna el dia 
10 de novembre a les 20h a 
l’Ateneu l’Aliança per pre-
sentar un nou ventall de per-
formances que faran gaudir al 
públic d’una forma diferent a 
l’habitual. Cacauets s’ha esta-
blert com una cita bimensual 
destinada a gent que estigui 
disposada a gaudir l’art dels 
nostres artistes convidats en 
un ambient distès i dinàmic 
mentre pren una copa. Els 
somriures i les emocions estan 
garantides.
En aquesta espectacular estre-
na tindrem el plaer de comptar 
amb actuacions que segur que
deixaran a tothom bocaba-
dat. En primer lloc, Feel Blau 
+ Expressions ens presenta-
ran una original performance 
on l’artista pintarà sobre seda 
amb música en directe. Des-
prés, Brian Segura posarà el 
toc més dinàmic amb la seva 
performance sobre patins. A 
més a més, amb Pau Boixa-
der i Núria Balaguer mourem 
l’esquelet a ritme de les seves 
coreografies de swing. I per si
no fos poc, Radioman tor-
narà a l’escenari de Caca-

uets per arrenacar-nos el riure. 
Aquest inici de temporada té 
bona pinta, oi? Us hi esperem 
a tots!
Preu de l’entrada: 6 euros. 
Preu socis: 5 euros.

Entrada anticipada al bar de 
l’Aliança: 5 euros.
Confacte:
grupcacauets@gmail.com

Grup Cacauets
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Un calendari solidari10è aniversari de Lliçà Peruanitos

Ja han passat 10 anys sense 
adornar-nos-en. Vàrem co-
mençar una petita aventura, 
escoltant el nostre cor, amb la 
necessitat d’ajudar a infants, i 
Perú es va posar al nostre da-
vant.
Vàrem voler posar el nom del 
nostre poble i que sempre 
fós present allà on treballem. 
D’aquí el nom de Lliçà Perua-
nitos.
I a Perú vàrem obrir el local so-
cial conegut com a “Comedor 
Catalunya Local Social” de Lli-
çà Peruanitos.
Al llarg de tots aquests anys, 
hi han passat més de 1200 
nens i nenes, molts dels quals 

ja són homes i dones, i jovent, 
que ens visiten i participen en 
algunes activitats.  I quan la 
presidenta Maria Puig visita el 
Comerdor també és un reclam 
pel jovent.
Aquest any, hem fet obres ma-
jors.
Hem  enderrocat la cuina i una 
habitació per edificar-los de 
nou. Hem construït la cuina i 
una habitació on els més joves 
tenen els ordenadors per po-
der fer les feines d’escola.
També hem ampliat el menja-
dor i hem fet l’escala nova per 
entrar al local. 
L’escola Luis Enrique XXI , amb 
nens de 2 a 5 anys, ens visita 

cada setmana per fer ús de la 
nostra biblioteca.
I s’han ampliat els dies del ta-
ller de costura per l’ingrés de 
més alumnes.
Estem molt contents de poder 
continuar amb aquest projecte 
i us donem les GRÀCIES. 
Tota aquesta feina és possible 
gràcies a: els socis, l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt, l’Ajun-
tament de Lliçà de Vall, la Bo-
tiga Solidària (al que dóna i al 
que compra), la Fundació  Ren-
ta i corporació, la Cooperativa 
La Lliçanenca, la Pastisseria El 
Molinet i Tizzano-Novara.

Lliçà Peruanitos

Postals solidàries/Gràcies IES Lliçà

Lliçà Peruanitos vol fer arribar 
un agraïment a l’IES Lliçà per 
l’ingrés que ha fet a la nostra 
entitat de 662€ de la venda de 
Postals solidàries, una inicia-
tiva de l’Institut Lliçà, la regi-
doria d’Educació i els centres 
escolars del nostre municipi. 
El passat mes de maig va te-

nir lloc l’exposició i venda de 
Postals solidàries a la Biblio-
teca Ca l‘Oliveres.
Els nois/es del IES Lliçà col-
laboren amb l’ONG  Children 
of Africa i varen compar-
tir els diners de la venda de 
les Postals solidàries entre 
aquesta entitat i la nostra.

Aprofitem aquestes ratlles per 
fer-vos saber que a la Boti-
ga Solidària  encara tenim 
Postals solidàries a la venda. 
Penseu-hi per felicitar el Na-
dal.
Moltes gràcies a tothom.

Lliçà Peruanitos

Des de fa uns cinc anys, la  
Cooperativa La Lliçanenca 
va tenir la gran iniciativa que 
el seu calendari  fos solida-
ri, demanant a tots els seus 
clients un donatiu  per Càri-
tas de Lliçà d’Amunt
Aquest donatiu ha estat can-
viat per dotzenes d’ous, una 
proteïna molt necessària per 
totes les llars i que reparteix 
setmanalment el Rebost So-
lidari de Lliçà d’Amunt (Banc 
d’Aliments).
Cada any es reparteixen uns 
sis mesos 80 dotzenes  men-
suals.  
Podríem dir que, al llarg 
d’aquests cinc anys, la coo-
perativa ha fet una donació 

de 2.400 dotzenes d’ous per 
a les famílies necessitades 
de Lliçà.
Donem les gràcies a la Co-
operativa per aquest gest 
tan solidari i a tots els seus 
clients per aquest donatiu del 
Calendari.
MOLTES GRÀCIES i per 
molts anys més.

Cáritas Lliçà d’Amunt

El Programa Atenció Primària 
sense Fum (PAPSF) de l’Agèn-
cia de Salut Pública ha posat 
en marxa a tot Catalunya la 
campanya “Fem Salut. Gràci-
es per no fumar”, que vol re-
tolar els accessos als centres 
sanitaris amb senyalització de 
paret i de terra. 
La legislació de mesures sani-
tàries enfront del tabaquisme 
i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum 
i la publicitat dels productes 

del tabac, prohibeix fumar en 
tots els espais públics tancats 
i usar cigarretes electròniques 
en dependències de les admi-
nistracions públiques, centres 
sanitaris i educatius, parcs in-
fantils i vehicles de transport 
públic. També es prohibeix 
fumar en els centres sanitaris, 
incloent-hi tant els espais co-
berts com els espais a l’aire 
lliure dins del seu recinte. 

Institut Català de la Salut

“Fem Salut. Gràcies per no 
fumar”
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Comença un nou curs del Ball de Gitanes
El divendres 5 d’octubre a les 8 
de la tarda vam fer l’assemblea 
d’inici de curs en la que vam 
explicar els projectes previstos 
per aquest proper any.
El divendres 19 d’octubre va 
arrencar ja el nou curs amb 
els assajos de totes les colles. 
Aquells que hi estigueu inte-
ressats podeu acostar-vos i 
provar sense cap compromís, 
si us agrada ja us hi apuntareu. 
Tenim colles per a totes les 
edats i tothom hi és convidat. Us hi esperem! Ball de Gitanes

Begur, Ciutat gitanera
El cap de setmana del 22 i 23 
de setembre totes les colles 
dels pobles vallesans que 
formem part de l’Agrupació 
del Ball de Gitanes del Vallès 
vam trobar-nos a Begur per 
fer la gran festa de la CIUTAT 
GITANERA. Activitats diverses 
van acompanyar les diferents 
actuacions que al llarg de tot 
el cap de setmana es van anar 

realitzant en aquest bonic po-
ble mariner que ens va acollir: 
passejades, partit de futbol, 
menjar de germanor, visita 
guiada... 
Ara ja anem per preparar la 
propera trobada de ciutat gita-
nera que el proper any serà... 
SORPRESA!

Ball de Gitanes

Taller de sardanes
Com a preparació per la ballada 
de sardanes del 16 de desem-
bre, dins de la Fira de Nadal del 
nostre municipi, el grup “Tocats 
per la Sardana” organitzarà un 
taller de sardanes els diumen-
ges 11, 18 i 25 de novembre, i 
2 de desembre, d’11 a 12 del 

matí.
L’activitat es farà el Pavelló de 
l’IES Lliçà, serà oberta a tothom 
i gratuïta.
Voldries aprendre els passos 
bàsics abans de ficar-te a la 
rotllana? Vols treure la pols a 
les teves habilitats sardanistes? 

O, simplement, ja en saps i vols 
fer una mica d’exercici i pas-
sar-t’ho bé? En qualsevol cas, 
vine al taller, perquè n’hi haurà 
per tots els nivells.
Deixa’t emocionar per la tenora!

Grup Tocats per la sardana
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Campió de l’Hispaman!
El dissabte 29 de setembre a 
la localitat de Peñíscola (Cas-
telló) es va celebrar l’Hispa-
man, una prova de distància 
ironman basada amb la prova 
mítica Norseman Xtreme Triat-
hlon (Noruega).
Vaig arribar primer a meta amb 
un temps de 12h43´, superant 
un desnivell en el sector de la 
bici de 3400m en 180km i una 
marató de 42km de pur trail 
amb un desnivell de 2000m.
En natació, començo a les 
7h10´ del matí a fer els 3800, 
és negra nit; fins arribar a la 
primera boia no comença a 
sortir el sol; donant la volta al 
mític castell, sorto de l´aigua 
amb 1h06´ i cinquè.
En bici: agafo la bici conci-
ent del que m´espera, 180km 
de bici i 3400m de desnivell; 
m´ho agafo amb filosofia però 
sense badar; el sector de la 
bici transcórre per la comarca 
d’Els Ports i l’Alt Maestrat fins 

arribar al poble de Culla, 6h37´ 
i ja anava segon. El primer em 
duia 50´ però jo, al meu ritme, 
sense fer cas de la distància 
que em duia; encara quedava 
molta carrera.
La carrera de 42km (marató): 
els primers 13km van ser els 
més durs, tant pel desnivell 
com pel terreny (era imprac-
ticable poder córrer); a par-
tir d´aquí ja es podia “córrer” 
però muscularment tocat. 

Arribo al km 32( Xodos), és 
aquí on el meu (supporter), 
l´Alex Gutiérrez, ha d’ acom-
panyar-me obligatòriament 
per seguretat i havent-me fet 
una revisió mèdica, encaro el 
10 últims km i amb 4h53´de 
marató arribo al poble de Vis-
tabella del Maestrat com a pri-
mer classificat i un temps total 
de 12h43’.

Rafael Espinar

Retorn triomfal del Complert a la Hípica 
Can Janàs
Després d’uns quants anys 
sense participar activament 
en concursos d’aquesta dis-
ciplina, Daniel Muñoz i Laia 
Canut el passat diumenge 23 
de setembre van deixar clar 
que torna el Can Janàs Team 
en Complert amb més força 
que mai.
El Complert és una de les tres 
diciplines olímpiques que es 
poden fer muntant a cavall, 
engloba tres proves (doma, 
salt i cross). El Cross és una 
prova que consisteix en fer 
un recorregut amb salts fixes 
i naturals camp a través,  sal-
tar troncs, atravessar bassals 
d’aigua... en un temps de-
terminat i sense incidències. 
Doma Clàssica i Salt d’Obsta-
cles són les que estaven fent 
els alumnes de Can Janàs, 
però degut a la homologació al 

juliol amb la categoria del club 
de 2 estrebs hem volgut apos-
tar amb força amb les 3 dis-
ciplines olímpiques. I ho hem 
aconseguit,  Daniel va ser el 
guanyador de les tres proves, 
va arrassar amb el seu com-
pany Llamp. I Laia no va ser 
menys, en Doma va quedar 
segona, en Salt també segona 
i en Cross va tenir un proble-

ma que per la classificació fi-
nal li va passar factura. Al final, 
entre 19 participants a la seva 
prova va quedar sisena, tot 
un èxit, tenint en compte que 
ara el primer concurs de CCE  
(concurs complert d’equitació) 
per ella i pel  cavall que monta 
Tra Dolcet de Janàs.

África Ortiz

Campionat d’Europa de 
Karate Kyokushin
El passat 6 i 7 d’octubre, es 
va realitzar el campionat d’Eu-
ropa de karate kyokushin a 
Suècia. El karate Rufo, amb el 
shihan Cesar Rufo com entre-
nador, va obtenir grans victò-
ries amb els veïns del nostre 
municipi  amb: el competidor 
Aaron Penades  en 16/17 anys 
pes superior a 80 kg, tercer; i 

Joan Carles Rufo 16/17 anys  
menys de 70 kg, 1r guanyant 
la final per K.o. a un competi-
dor de Kazajstán.  
Próxima parada, Internacional 
Copa Oyama, que es celebra-
rà al novembre a Santa Colo-
ma de Gramanet.  

César Rufo Silvestre



novembre_ 2018_ 27

opinió Entitats i Bústia del lector

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 de 
1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat 
que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible 
que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del 
DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb 
pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar 
aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan 
ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que atemptin 
contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni 
s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no 
publicats. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de 
les opinions signades.

Presentació del llibre “República i 
ecologia” de Jordi Navarro i xerrada amb 
Fidela Frutos
El proper diumenge dia 11 
de novembre a les 12 del 
migdia al Parc del Quiosc, 
l’Entitat “Som Poble de Lliçà 
d’Amunt” organitza la presen-
tació del llibre “República i 
ecologia” d’en Jordi Navarro, 
i una xerrada amb la col·labo-
ració de Fidela Frutos.
El gironí Jordi Navarro i Mo-
rera és llicenciat en Geografia 
per la Universitat de Girona. 
Es defineix com a activista 
ecologista i ha participat en 
nombroses lluites i iniciati-
ves en defensa del territori, 
el clima i la biodiversitat. Ha 
estat soci de l’Associació de 
Naturistes de Girona, de l’as-
sociació saltenca Marfull. És 
cooperativista de Som Ener-
gia i de l’Arç Blanc, entre d’al-
tres. Ha col·laborat i treballat 
en la Plataforma no a la MAT. 
A banda, exerceix de divul-
gador ambiental en el seu 
temps lliure, buscant noves 
formes de comunicar les pro-

blemàtiques ambientals i so-
cials que ens afecten. També 
col·labora en diversos mitjans 
de comunicació com El Punt 
Avui, La Directa, Conca 5.0 o 
Llibertat.cat.
L’alemanya Fidela Frutos Sc-
hwöbel és arquitecte i docent. 
Exerceix professionalment a 
l’àmbit de l’edificació pública 
i privada dissenyant habitat-
ges tenint em compte l’estal-
vi energètic, estalvi d’aigua 
potable, ús de materials amb 
menys impacte ambiental, 
etc. Ha fet publicacions en 
diverses revistes i llibres en 
l’àmbit professional de l’ar-
quitectura i reportatges a TV 
per divulgació general. Des 
de l’any 2010 és professora 
col·laboradora en el postgrau 
Arquitectura Mediambien-
tal i Urbanisme Sostenible, 
professora col·laboradora en 
les assignatures d’Expressió 
Gràfica de primer curs i Cons-
truccions Industrials de tercer 

curs d’Enginyeria Industrial 
a l’Institut Químic de Sarrià, 
Universitat Ramon Llull.
L’obra és un extens recull 
de l’evolució de l’ecologis-
me català i internacional. Un 
cúmul de bibliografia, autors, 
experiències i tendències 
que permet tenir una visió 
molt àmplia d’aquesta ideo-
logia que cerca la protecció 
del territori i el medi ambient 
a partir de canvis de les ac-
tivitats humanes que el da-
nyen o perjudiquen. En Jordi 
Navarro, l’autor, és una de 
les veus i altaveus actuals d 
l’ecologisme al nostre país 
i aquest llibre sintetitza molt 
bé les seves preocupacions i 
posa èmfasi en la importància 
que té pel nostre futur i ben-
estar. Té l’encert de revisar el 
passat i present, però alhora 
desgranar que ens depara el 
futur.

Som Poble de Lliçà d’Amunt

Jornades de jocs de rol

Cap de setmana d’Escape 
Room per a joves

L’Associació Juvenil Tricric vo-
lem apropar els jocs de rol al 
joves del municipi. És per això 
que organitzem quatre partides 
de rol gratuïtes, dues de les 
quals seran el dissabte 17 de 
novembre, i les altres 2 el dis-
sabte 15 de desembre, en horari 
de matí i tarda, respectivament. 
Els jocs que es jugaran seran ‘El 
Centinela’ (Màster Maria López) 
i ‘Utojima’ (Màster Javier San-

tos). Cada dia es desenvolupa-
rà una partida a cadascun dels 
jocs.
L’activitat es portarà a terme al 
Local Social de Can Xicota.
Consulta el nostre web per no 
perdre’t cap detall! 
Més informació i reserva de pla-
ces al web tricric.wixsite.com/
tricric.

Associació Juvenil Tricric

Creus que tens les habilitats 
necessàries per resoldre els 
enigmes que et seran propo-
sats en menys de 50 minuts? 
L’Associació Juvenil Tricric et 
repta a superar l’Escape Room 
que està organitzant per a jo-
ves del municipi.
El cap de setmana de dissabte 
24 i diumenge 25 de novembre 
es portaran a terme sessions 

de 50 minuts en horari de 10h 
a 20h.
La ubicació concreta està pen-
dent de verificació final. 
Consulta el nostre web per no 
perdre’t cap detall! 
Més informació i reserva de 
places al web tricric.wixsite.
com/tricric.

Associació Juvenil Tricric



Fredolics, pinetells, cama-
grocs, múrgoles, rovellons 
i llenegues... els boscos de 
Catalunya són plens de bo-
lets i durant la tardor, segons 
la climatologia és la millor 
època per a la seva recollida. 

Els millors llocs per trobar 
bolets son per excel·lència el 
Moianès, el Solsonès, el Ri-
pollès o el Berguedà, aquest 
últim amb la seva capital, 
Berga, s’ha guanyat el títol de 
capital del Rovelló. Els més 
experts són capaços de tro-
bar bolets a la primavera i a 
principi d’estiu, però l’època 
durant la qual són més abun-
dants és a partir de setembre 
i fins ben entrat el novembre. 
Els qui coneixen bé la mun-
tanya diuen que cal comptar 
tres setmanes des de la pri-
mera pluja estival de més de 
40 litres.

El Rovelló, el rei de bolets

Els rovellons són els reis dels 
bolets, una de les espècies 
més conegudes a Catalu-
nya. Hi ha qui prefereix les 

llenegues, però quan es par-
la d’anar a buscar bolets, la 
gran majoria de persones es 
refereix als rovellons, aquests 
preuats bolets de color rosat 
que s’amaguen entre la pi-
nassa i que no són gens fàcils 
de trobar.

Els rovellons són un bolet 
que creix en pinedes -boscos 
de pins- i també formacions 
avetoses, sobretot de la re-
gió mediterrània, sobre tota 
mena de sòls (preferiblement 
aquells poc àcids). Cal bus-
car-lo en llocs calorosos i so-
bretot en boscos assolellats.

La cuina de bolet

Si volem parlar de la cuina ca-
talana estem obligats a parlar 
de bolets. Són presents so-
bretot en la cuina de pagès, 
en la qual, sense preferènci-
es, qualsevol espècie comes-
tible s’utilitza per elaborar la 
majoria dels plats de la cuina 
tradicional. Cada varietat de 
bolet té possibilitats culinàri-
es diferents i ens aporten una 
textura i un sabor característic. 

A nivell nutricional, els bolets 
impulsen el sistema de defen-
ses, estimulen l’activitat cere-
bral i, pel seu alt contingut en 
iode, revitalitzen l’organisme.

Com els recollim? 

La millor manera de collir bolets 
és fent palanca amb el ganivet 
i collint tot el bolet. Fent això el 
reconeixem i protegim el miceli. 
No s’ha de remoure la fullaraca 
amb rasclets, ja que els micelis 
es localitzen a les capes super-
ficials del sòl i si es malmeten, 
pot ser que no tornin a fructifi-
car. Allà, ja no tornarà a haver-hi 
bolets.

Els bolets s’han de recollir en 
cistells de vímet i no en bosses 
de plàstic. D’aquesta manera 
les partícules generatives dels 
bolets - les espores- són recu-
perades pel bosc. En bosses de 
plàstic els bolets s’ofeguen i en-
tren en descomposició.

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
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Lliçà (antiga Països 
Catalans)
938 415 605
Escola Lliçà (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
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 II
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

Temps de bolets

genda genda específica 
de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres

genda específica 
de l’Espai Jove 
El Galliner

podeu consultar 
l’agenda general 
al web de 
l’Ajuntament: 

Catalunya gaudeix d’una coneguda tradició boletaire. En arribar les pluges de la tardor, 
un gran nombre de persones es desplacen als boscos amb l’afany de passar una estona 
d’esbarjo i omplir de bolets els cistells. Però, cal vigilar: algunes espècies són tòxiques i 
molt perilloses. 


