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A mitjan setembre es va dur a 
terme la primera sessió infor-
mativa oberta a la ciutadania 
que dóna inici al procés parti-
cipatiu per decidir entre tots i 
totes com es desenvoluparà el 
nou centre urbà.

A finals d’aquest mes d’octu-
bre, i si tot va segons el pre-
vist, s’inaugurarà el nou centre 
comercial de la cadena Leroy 
Merlin i, a la vegada, s’obren 
altres superfícies comercials i 
de restauració com un Establi-
ment Viena, coneguda cade-
na catalana de restauració de 
menjar ràpid. 

Això són només dos exem-
ples pels quals s’ha apostat 
des de l’Equip de Govern. Dos 
exemples de projectes que se 
sumen als ja realitzats els dar-

rers anys i que van molt més 
enllà de sigles i partits polítics. 
Amb clau futurista, econòmica 
i sostenible hem dotat entre 
tots i totes d’un sentit al nos-
tre municipi. El fet que aques-
tes empreses hagin arribat al 
nostre territori ens garanteix al 
conjunt de la ciutadania poder 
mantenir i millorar la qualitat 
dels serveis públics dels quals 
tots i totes tenim dret a gau-
dir. Alhora,  genera llocs de 
treball que milloren la qualitat 
de vida de tothom i també es 
promociona el nom del nostre 
municipi molt més enllà de la 
nostra comarca. 

La creació del futur centre 
urbà –després de més de 30 
anys d’intents – garanteix la 
continuïtat del futur del nostre 
poble,  farà que la gent jove no 

hagi de marxar del municipi 
per trobar habitatge i dotarem 
de vitalitat els carrers prin-
cipals de Lliçà d’Amunt. Tot 
això perquè el lema de “Lliçà 
d’Amunt, un poble per viure” 
agafi encara més tot el sentit 
de la seva paraula. 
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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.

La festa del 10è aniversari de 
l’Escola Municipal Nova Es-
purna tindrà lloc el proper 6 
d’octubre, a partir de les 10 
del matí. Alumnes i exalumnes, 

grans i petits, estan tots convi-
dats a la festa, que comptarà 
amb una exposició sobre els 
10 anys d’aquesta escola i, a 
les 11 del matí, hi haurà anima-

ció infantil a càrrec de Jaume 
Barri. A les 12 del migdia es 
faran els parlaments oficials i 
s’oferirà un refrigeri per a tots 
els participants. 

Aniversari de l’Escola Bressol 
Municipal Nova Espurna
L’Escola Bressol Municipal Nova Espurna fa 10 anys i ho celebra 
amb una festa d’aniversari.
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Xerrada: “Un cop d’ull al 
consum”
L’associació de consumidors  
sense ànim de lucre “CUS (Co-
ordinadora d’Usuaris de la Sa-
nitat), Salut, Consum i Alimen-
tació” oferirà una xerrada, el 
divendres 5 d’octubre de 19h 
a 21h a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres, sota el títol “Un cop d’ull 
al consum”. 
Aquesta entitat va néixer l’any 
1977 com a conseqüència de 

la indefensió en la que es tro-
baven els usuaris del sistema 
públic de salut. Al 1982, a part 
del consum i la salut, va incor-
porar la seguretat alimentària 
com un eix transversal més re-
lacionat amb la salut, passant a 
ser la seva activitat principal la 
informació i la divulgació de la 
defensa dels drets dels consu-
midors sobre aquests temes.

La CUS, Salut, Consum i Alimentació és una Associació de Consumidors, sense afany de 
lucre.

Aquesta entitat va néixer l’any 1977 com a conseqüència de la indefensió en la que es 
trobaven els usuaris del sistema públic de salut. Al 1982, a part del consum i la salut, 
va incorporar la seguretat alimentària com un eix transversal més relacionat amb la salut, 
passant a ser la seva activitat principal la informació i la divulgació de la defensa dels drets 
dels consumidors sobre aquests temes.

5 d’octubre de 19 a 21h · Biblioteca ca l’Oliveres

Xerrada: 
“Un cop d’ull al consum” a càrrec de la CUS

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 tra-
vés d’un conveni subscrit amb el 

Col·legi d’Advocats de Grano-
llers, que fa l’assessorament.
Els propers dies d’atenció se-
ran: 23/10, 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).

notícies de l’Ajuntament

Ajudes per a l’arranjament 
d’habitatges
Durant el període 2017-18, s’han assignat 14 arranjaments 
subvencionats al 100% entre la Diputació i l’Ajuntament. 

El Programa d’arranjament 
d’habitatges és un programa 
de la Diputació de Barcelo-
na, amb la col·laboració dels 
Ajuntaments, per garantir les 
condicions d’accessibilitat, se-
guretat, higiene, habitabilitat i 
eficiència energètica mínimes  
a l’interior dels habitatges, mit-
jançant ajudes per a la realitza-
ció de reformes bàsiques. 
Les obres d’arranjament de 
l’interior dels habitatges tenen 
com a finalitat l’adequació de 
les peces i dels elements que 
conformen l’habitatge per as-
solir les condicions mínimes 
de salubritat i el confort  per 
facilitar les activitats relacio-
nades amb la higiene perso-
nal: substitució de la banyera 
per un plat de dutxa o adap-
tacions de banyera o dutxa, 
canvis d’aixetes, substitució o 
adaptació del WC o del lavabo, 
eliminació del bidet o d’altres 
elements per facilitar la mobi-

litat, el tractament antilliscant 
de paviments, i la col·locació 
d’ajudes tècniques.
El programa s’adreça de ma-
nera específica a persones de 
65 anys o més, amb reconei-
xement de discapacitat i per-
sones majors de 80 anys que 
viuen soles o amb altres per-
sones grans, empadronades 
al municipi i  identificades pels 
Serveis socials municipals per 
trobar-se en situació de fragili-
tat per qüestió d’edat, salut i/o 
manca d’autonomia personal, 
discapacitat i/o dependència, 
o en situació de vulnerabilitat. 
La situació de necessitat social 
de la persona beneficiària per 
a la realització de les activitats 
de la vida diària és convenient-
ment valorada pels Serveis So-
cials municipals. 
Per al període 2017-2018, la 
regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
va recollir diferents demandes 

de persones susceptibles de 
rebre aquesta ajuda i amb els 
requisits per accedir-hi, de les 
quals, fins ara, s’han assignat 
14 arranjaments; tots han estat 
subvencionats al 100% entre 
la Diputació i l’Ajuntament, alli-
berant al beneficiari d’abonar 
cap quantia econòmica. 

Biodansa al Casal de la Gent Gran
El Casal de la Gent Gran oferi-
rà, el dimecres 17 d’octubre de 
les 09:30h a les 10:30h, una 
demostració gratuïta de Bio-
dansa a càrrec d’Abilia Martín. 
L’objectiu és mostrar els avan-
tatges i beneficis que té aquest 
sistema per a la gent gran i, si 
hi ha persones suficients inte-
ressades per iniciar-ne un curs, 

oferir-lo dins de la programació 
d’activitats del Casal de la Gent 
Gran.
La biodansa és una pràctica 
que utilitza la música, el mo-
viment i la dansa  amb l’ob-
jectiu que les persones que la 
practiquen descobreixin, ex-
pressin i gestionin les seves 
emocions i afavoreixin l’ale-

gria i el plaer de viure. 
Els beneficis, entre d’altres són: 
-Aprendre a relaxar-se
-Millorar l’autoestima
-Disminuir l’estrès
I molts altres que afavoreixen 
una millora de la salut.
El mètode que imparteix Abilia 
Martín és el del seu creador i 
màxim impulsor, Rolando Toro.
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Asfaltatges a Can Xicota
A més de la pavimentació dels trams dels carrers Bosc de la Riera 
i Pica d’Estats encara amb superfície de terra, es renovarà la xarxa 
d’abastament d’aigua.

notícies de l’Ajuntament

Estat dels carrers abans de l’actuació.

L’Ajuntament va iniciar,  a 
mitjan setembre, la pavimen-
tació dels trams que encara 
presenten una superfície de 
terra dels carrers Bosc de la 
Riera i Pica d’Estats del barri 
de Can Xicota. 
A més, s’han aprofitat aques-
tes obres per renovar la xar-
xa d’abastament d’aigua 
potable (actuació que forma 
part del Pla d’Inversions a 
la Xarxa d’Aigua 2018). Per 
aquest motiu, els treballs no 
es van poder iniciar la prima-
vera passada, ja que s’ha-
vien de realitzar els estudis 
corresponents i acordar ter-
minis entre les empreses ad-
judicatàries, Artífex Infraes-
tructuras SL i SOREA SA.
Les obres està previst que 
acabin a finals d’any. 
L’actuació se situa en uns 
carrers d’accés al barri des 
del nucli urbà, però de baixa 
intensitat de trànsit, donat 
que la major part de la circu-
lació de Can Xicota disposa 
d’ accessos rodats principals 

pels camins de Can Riereta i 
Can Merlès.
La superfície i la longitud totals 
de pavimentació són de 3.560 
metres quadrats i uns 610 me-
tres lineals, aproximadament.
La licitació d’aquesta obra es 
va fer juntament amb el reas-
faltat del carrer Ramon Llull 
del barri de Can Salgot i les 
reparacions de paviment de 
carrers al barri de Can Ro-

vira Nou. Però, l’import de 
l’adjudicació de la part cor-
responent a aquesta obra és 
de 105.887,76€, IVA exclòs, 
d’acord amb l’oferta presen-
tada, al qual s’ha d’afegir la 
part corresponent a l’obra ci-
vil de l’abastament d’aigua, 
12.279,85 €, IVA exclòs, així 
com la pròpia execució de la 
nova xarxa d’abastament d’ai-
gua (17.990,36 €, IVA exclòs).

Renovació de la canonada 
d’aigua del carrer Tenes
Aquest setembre es va exe-
cutat la primera actuació del 
Pla d’Inversions a la Xarxa 
d’Aigua 2018, la substitució 
de 240 metres de canonada 
d’aigua al carrer Tenes, entre 
l’Avinguda  Països Catalans i 
el riu Tenes. Aquesta actua-
ció, conjuntament amb la del 
Camí de Can Xicota, comple-
ta la renovació de la canona-
da que transporta l’aigua al 

barri de Can Xicota, una obra 
molt necessària donat l’ele-
vat nombre d’avaries que 
s’hi han produït en els dar-
rers anys. 
Les obres van ser licitades 
el passat juliol i van ser ad-
judicades a les empreses 
Obres i Paviments Llovet i 
SOREA, amb un cost previst 
de 27.250€ i 17.011,30€ res-
pectivament (sense IVA).

Pressupostos participatius 
de Joventut
El jovent pot presentar propostes per a dur a terme durant l’any 2019.

Per tercer any, la regidoria de 
Joventut elaborarà conjunta-
ment i de manera participativa 
amb els joves a què destina 
una part dels diners del pres-
supost municipal d’aquesta 
regidoria, dins de la dinàmica 
de continuar impulsant canals 
de participació directa i activa 
entre el jovent del municipi.
Si ets jove, tens entre 14 i 29 

anys, fas vida a Lliçà d’Amunt i 
creus que tens alguna propos-
ta interessant per als i les jo-
ves del poble, presenta-la, per 
tenir l’oportunitat que es pugui 
realitzar durant la programació 
de l’any 2019. L’activitat es pot 
dissenyar individualment o bé 
de forma col·lectiva.
Les propostes s’han de lliurar 
abans del divendres 30 de no-

vembre, a través del web www.
espaijovegalliner.cat o presen-
cialment a l’Espai Jove El Ga-
lliner o a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. Les bases que regu-
len el tipus de propostes, com 
s’han de presentar i com funci-
onarà el procediment per a que 
es puguin portar a terme estan 
penjades al web de la regidoria 
de Joventut.

Espai Jove El Galliner
TARDES CREATIVES
Dimarts 2 d’octubre
Personalitza la teva tassa d’es-
morzar. Vine amb els teus amics 
i amigues i aprèn aquesta tècni-
ca per decorar ceràmica. Nosal-
tres posem tot el material!
Dimarts 16 d’octubre
Taller de bijuteria creativa, vine 
i crea les teves pròpies joies a 
partir de diferents materials.  

TARDA DE JOCS DE TAULA
Divendres 5 d’octubre
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 9 d’octubre
Un cop al mes farem tallers de 
cuina, per cuinar sense pares! 
Aquest mes farem pizzes ar-
tesanes! No t’ho perdis! 

TALLER D’EINES DE CREA-
CIÓ DE PÀGINES WEB
Dijous 11 d’octubre
Coneix les millors eines gratuï-
tes i de pagament per crear una 

pàgina web sense grans conei-
xements tècnics. 

TARDES A L’ERA
Divendres 19 d’octubre
Vine amb els teus amics a jugar 
a l’Era de l’Espai Jove, farem 
un munt de jocs divertits i tra-
dicionals.

TORNEIG DE PS4
Divendres 26 d’octubre
No et perdis aquest torneig on 
tots i totes podeu participar; es-
collirem el joc entre tots i totes. 
Hi haurà premi pel guanyador! 
Per poder realitzar el torneig 
hem de ser un mínim de 8 par-
ticipants. 

* Tots els tallers comencen a 
les 17h, 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. 

Propera sessió oberta del procés participatiu 
pel desenvolupament del centre de Lliçà d’Amunt

Dia: dissabte 6 d’octubre
Hora: 11h

Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres

Lliçà creix amb tu!
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El retorn de la llúdriga a les 
conques del Besòs i la Tordera
La Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà, durant aquest mes d’octubre, una 
exposició sobre la llúdriga, produïda pel Consorci Besòs Tordera. 

EXPOSICIÓ “EL RETORN DE LA 
LLÚDRIGA A LES CONQUES DEL 
BESÒS I LA TORDERA”
De l’1 al 27 d’octubre Horari: en hora-
ri de biblioteca
Produïda pel Consorci del Besòs i la 
Tordera.
Visita a l’exposició
Dissabte 6 d’octubre Hora: 11h

EXPOSICIÓ “FOTOGRAFIES DE 
XIMPANZÉS”
De l’1 al 27 d’octubre Horari: en hora-
ri de biblioteca
Produïda per la Fundació Mona.

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M LLE-
GIR!”
Dijous 4 d’octubre Hora: 18h
Presentació de la nova temporada. 
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 “LLEGEIXES 
AMB MI?”
Dilluns 15 d’octubre Hora: 18h 
Presentació de la nova temporada. 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. 

L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLI-
VERES 
Dissabte 6 d’octubre Hora: 12h
Tast de mels i elaboració de tapes 
amb mel. A càrrec de L’hort de la Tuka. 
Adreçat a adults a partir de 18 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia. 
Places limitades. 

TALLER CREATIU: “TALLER DE 
TARDOR”
Dimarts 16 d’octubre Hora: 17.30h
A càrrec de Carme Romero. Per a 
nens i nenes a partir de 4 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir de l’1 d’octubre. Places limita-
des. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ELS 
DIES KURDS”
Dijous 18 d’octubre Hora: 19h

A càrrec de l’autor del llibre, Roger 
Prims, que ha escrit sobre la seva ex-
periència al Kurdistan turc.

CONTES AL VOL: PRESENTACIÓ 
DEL CONTE “BONGO, PETITA HIS-
TÒRIA D’UN XIMPANZÉ”
Dissabte 20 d’octubre Hora: 11h
A càrrec de la Fundació Mona. Des-
prés del conte hi haurà Taller de 
xapes. Adreçat a famílies amb infants 
a partir de 3 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia  a 
partir de l’1 d’octubre. Places limita-
des. 

“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”: 
TALLER “FEM JUNTS EL JARDÍ 
MEDICINAL DE LA BIBLIOTECA”
Dissabte 20 d’octubre Hora: 12h 
Taller i explicació sobre plantes re-
meieres. A càrrec de Bea Quintana. 
Amb la col·laboració del Parc de les 
Olors del Serrat de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia. Pla-
ces limitades. 

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dijous 25 d’octubre Hora: 18h
Visita de l’autora Eva Baltasar i tertúlia 
del seu llibre Permangel, Premi Llibre-
ter 2018. A càrrec de Lola Tresserras. 

NIU DE PARAULES: “LA GRANJA 
NO S’ADORM”’
Dissabte 27 d’octubre Hora: 11h
El conte comença quan canta el gall 
i tothom es desperta. Sessió plena 
d’animals, amb cançons i titelles, di-
rigida als més petits. A càrrec d’Ada 
Cusidó.  Adreçat a famílies amb in-
fants a partir de 3 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir de l’1 d’octubre. Places limita-
des. 

L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLI-
VERES
Dissabte 3 de novembre Hora: 12h
Elaboració de diferents tapes amb for-
matges. A càrrec de la Laura i la Ruth de 
la Biblioteca. Adreçat a adults. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 15 d’octubre. Places limitades.

Biblioteca Ca l’Oliveres

L’exposició sobre la llúdriga 
es podrà visitar de l’1 al 27 
d’octubre a la primera planta 
de la biblioteca i el dissabte 
6 d’octubre a les 11h es farà 
una visita explicativa oberta a 
tothom. 
L’objectiu general de l’expo-
sició és donar a conèixer el 

retorn de la llúdriga a les con-
ques del Besòs i la Tordera 
amb els treballs realitzats per 
aquest Consorci i voluntaris, 
amb tècniques de rastreig i 
càmeres de fototrampeig. To-
tes les imatges i filmacions de 
les càmeres  han estat obtin-
gudes en la conca del Besòs.

A part de les informacions 
corresponents, l’exposició 
compta amb una llúdriga 
feta de resina de mida real, 
un vídeo de 2 minuts fet 
amb càmeres de fototram-
peig, mostres de petjades 
reals de llúdriga i femtes 
d’aquest animal.

“Bongo, petita història d’un 
ximpanzé”
A la sessió de “Contes al vol” d’aquest mes d’octubre coneixerem  
la petita història d’un ximpanzé, Bongo, a través d’un conte editat 
per la Fundació Mona. 

Us imagineu que un dia,  
de cop i volta, us separen  
de la vostra família, us tan-
quen a viure sols dins d’una 
gàbia i us obliguen a fer xim-
pleries davant d’un munt  
de gent estranya?
Així comença la història de 
Bongo, una cria de ximpanzé 
que haurà d’enfrontar-se a una 
nova vida.
La història d’en Bongo és un 
conte educatiu creat per la 
Fundació MONA i escrit i il·
lustrat per  Blanca Martí, que 

ens en farà la presentació, jun-
tament amb un taller de xapes. 
Aquest mateix dia, el dissab-
te 20 d’octubre a les 11h, 
també farem una visita a 
l’exposició de fotografies de 
ximpanzés que hi haurà a la 
primera planta de la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres.
La Fundació Mona treballa 
pel benestar dels primats. Al 
Centre de Rehabilitació es 
recuperen del maltractament 
ximpanzés i macacos que han 
estat artistes de circ, de tele-

visió, models de publicitat o 
fins i tot mascotes. Molts han 
viscut llargs anys en absoluta 
solitud i terribles condicions, 
però el centre de rehabilitació 
proporciona una excel·lent llar 
a aquests primats rescatats, 
on es recuperen vivint en famí-
lia amb els seus congèneres, 
en un entorn natural. MONA 
els ofereix una segona opor-
tunitat perquè tinguin una vida 
més digna i lliure de patiment. 
Per a més informació: https://
fundacionmona.org
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L’Hora del vermut a Ca 
l’Oliveres

El passat mes de setembre, la 
Biblioteca Ca l’Oliveres va en-
cetar una nova activitat, “L’ho-
ra del vermut a Ca l’Oliveres”. 
En la primera sessió es va par-
lar de l’origen d’aquesta begu-
da i se’n va fer un tast. També 
es va conèixer l’Espai Cuina 
creat a la biblioteca, que recull 
llibres, revistes i altres recursos 
d’aquest àmbit.
Per aquest mes d’octubre es té 
preparat un tast de mels i ta-
pes per trencar els estereotips 
sobre la menja de la mel. Es 
tastaran diferents mels produ-
ïdes en un mateix apiari, a Vall-
deoriolf, per L’Horta de la Tuka, 
i s’explicaran les diferents pro-

pietats d’aquesta substància. 
Tot seguit, es faran unes tapes 
amb les mels tastades, per tal 
d’introduir-la als àpats. 
L’activitat, adreçada a adults 

a partir de 18 anys, tindrà lloc 
el dissabte 6 d’octubre, a les 
12h. Per participar-hi cal ins-
cripció prèvia, ja que les pla-
ces són limitades.

Aquest mes d’octubre es farà un tast de mels.

Presentació del llibre “Els 
dies kurds” del lliçanenc 
Roger Prims

El lliçanenc Roger Prims pre-
sentarà “Els dies kurds”, un 
llibre que ha escrit sobre la 
seva experiència al Kurdistan 
turc, el dijous 18 d’octubre, 
a les 19h, a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 
L’autor parla així del seu lli-
bre: “El recull d’impressions 
que s’aplega en aquest lli-
bre no és pas més que això: 
les sensacions experimenta-
des en un viatge d’un parell 
de setmanes pel Kurdistan 
turc, o, dit d’altra manera, el 
Bakurê o Kurdistan septentri-
onal. Vull dir que no hi ha cap 
intenció de que això sigui cap 
tractat de geopolítica, ni de 
fer cap lliçó d’història ni d’et-
nologia, ni res per l’estil. No 
hi ha cap intenció d’impartir 
càtedra ni de fer gala de cap 
expertesa en el tema, cosa 
que excediria molt les meves 
capacitats i coneixements. 
Només són les notes preses 
d’una estada en un país allu-
nyat, en molts aspectes, del 
meu, i prou. Retenir-lo sobre 
el paper era una manera de 

fer-me’l una mica meu, d’en-
dur-me’n un trosset per a 
poder tornar-hi quan em pla-
gués i sense sortir de casa.»
Roger Prims i Vila (Lliçà 
d’Amunt, 1977) és DEA en 
Història Comparada Social, 
Política i Cultural per la UAB i 
graduat en Llengua i Literatu-
ra Catalanes per la UOC. Ha 
publicat, conjuntament amb 
Josep Comas i Rosa Martí, 
l’obra d’història local “Lluís 
Piquer. 75 anys” (Ajuntament 
de Parets del Vallès, 2003) 
i “De la fosca al desvetlla-
ment. El Front Nacional de 
Catalunya a la dècada dels 
cinquanta” (Pub. de l’Aba-
dia de Montserrat, 2008). Ha 
participat en publicacions de 
divulgació de la història local 
com “Parietes” i ha estat col-
laborador a la revista “Valle-
sos” i als digitals “Ara Vallès” 
i “Nació Granollers”. En l’edi-
torial El Toll publica (2018): 
“Els dies kurds”. Quan li dei-
xen fer, continua fent sonar 
‹blues› amb la resta dels “Slim 
Bay Seals”.

El Club de lectura de la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres comp-
tarà, aquest mes d’octubre, 
amb la visita de l’escriptora 
Eva Baltasar, autora de Per-
magel, Premi Llibreter 2018.
La poeta Eva Baltasar ha 
debutat en la novel·la amb 
Permagel (Club Editor), que 
explica la vida d’una dona 
lesbiana amb una norma-
litat inèdita en la literatura 
catalana.
La narradora del llibre explica 
la història en primera perso-
na. Rememora fragments de 
la seva vida des d’un present 
incert, en què busca quina 
és la millor manera de suïci-
dar-se amb un sentit de l’hu-
mor poc habitual. La desinhi-

bició amb què parla del sexe 
-sobretot lèsbic, tot i que hi 
ha un capítol sobre porno-
grafia heterosexual divertit 
i alhora patètic- i la poca fe 
en les relacions familiars són 

dos temes recurrents en la 
novel·la, que el dia de Sant 
Jordi, set setmanes després 
d’arribar a llibreries, ja es va 
col·locar en la novena posició 
dels títols més venuts.

Visita de l’escriptora Eva 
Baltasar
El Club de lectura de la Biblioteca Ca l’Oliveres comptarà amb  
la visita de l’escriptora Eva Baltasar. 
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Anima’t i vine a llegir amb 
nens i nenes de Primària!
LECXIT és un programa, pro-
mogut per la Fundació Jaume 
Bofill, el Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya i la Fundació 
”la Caixa”, que té per ob-
jectiu incrementar l’èxit edu-
catiu de nens i nenes de 4t 
a 6è de Primària, incentivant 
l’hàbit lector i la millora de la 
seva comprensió lectora.
LECXIT funciona gràcies a la 
col·laboració de voluntaris i 
voluntàries, que acompanyen 
els infants en la lectura. Per 
això, es busquen persones 
que vulguin participar com a 
voluntàries.
La tasca del voluntariat és 
acompanyar la lectura d’un 
infant, ajudar-lo a gaudir-ne, 
motivar-lo i esdevenir un re-
ferent lector que el faci creu-
re en les seves capacitats. 
No es necessita cap forma-
ció específica, només cal sa-

ber llegir correctament i tenir 
ganes d’incidir en l’educació 
dels infants. 
A Lliçà d’Amunt, s’ha adherit 
al programa l’escola Rosa 
Oriol i Anguera. El voluntariat 
es fa un dia a la setmana, els 
dilluns, de les 16.30h a les 
17.30h, en el mateix centre 
educatiu. 
Si tens una hora lliure a la 
setmana i vols encomanar la 
passió per la lectura a un nen 
o una nena, et pots fer volun-
tari/ària. Trobaràs el formulari 
d’inscripció al web munici-
pal. Si vols més informació, 
pots posar-te en contacte 
amb la regidoria d’Educació 
a través del telèfon 93 860 72 
20 o el correu electrònic edu-
cacio@llicamunt.cat, o amb 
l’escola Rosa Oriol a través 
del telèfon 93 843 57 25 o el 
correu electrònic a8060940@
xtec.cat. 

notícies de l’Ajuntament

Concurs d’Instagram de Festa 
Major
Una seixantena de fotos i vídeos s’han publicat a Instagram amb 
l’estiqueta #estimalafesta durant els dies de Festa Major.  

L’edició d’enguany del Concurs 
d’Instagram de Festa Major es-
trenava una nova etiqueta,  #es-
timaladesta, relacionada amb la 
temàtica d’enguany de la Festa 
Major: “Estimis a qui estimis, Lli-
çà t’estima a tu”.
Aquest any també s’ha passat 
de 3 a 4 fotografies premiades, 
que han estat les més votades, 
amb major nombre de “likes”, 
segons el veredicte popular.
D’entre totes les fotografies 
publicades a la xarxa durant 
la Festa Major, s’han tingut en 
compte per al concurs les pu-
blicades a Instagram amb l’eti-
queta #estimalafesta dins del 
període establert a les bases, 
del 6 a l’11 de setembre, i han 
estat exclosos els vídeos, les 
fotografies publicades per enti-
tats, organismes  i/o grups i les 
que no han complert amb les 
bases de participació.
Les quatre persones guanyado-
res d’aquesta edició van rebre  1 
entrada doble per a l’espectacle 
“Maremar” de Dagoll Dagom. 
Les quatre fotografies guanya-
dores van ser les següents:

@aarana10 - La Juguesca 2018!!! - 
172 likes

@tummella ·3 anys! · 76 likes

@aalcarazmoreno - Cercavila 2018 - 
220 likes

@mireiabravo4 - Aquesta nit la llum 
d’estimar està als teus ulls · 135 likes.
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Bona utilització del servei de 
bus durant l’agost
La utilització del servei de bus durant l’agost ha estat bona, si bé 
s’han de fer ajustaments que permetin optimitzar recursos.  

Aquest mes d’agost, Trans-
ports de Lliçà d’Amunt (TLA) ha 
tingut un increment de passat-
gers del 127% respecte a l’any 
anterior, ja que s’ha ampliat la 
cobertura amb 14 expedicions 
al dia, des de les 8h fins a a les 
21h, amb una freqüència de 
pas d’una hora. 
El servei de transport urbà 
d’agost s’ha estructurat en 
base a les línies estables de 
TLA dels caps de setmana i 
festius, és a dir les línies A3, 
A21 i A40, una xarxa de línies 
per a períodes o dies de baixa 
demanda, però que garanteix 
una mobilitat bàsica a gran 
part de la població. D’aques-
ta manera, els usuaris es van 
familiaritzant amb aquestes 
noves línies, que van entrar en 
servei de forma fixe el passat 
30 de juny, tot i que, amb mo-
tiu de Fira Tenes, els dies 5 i 6 

de maig, van fer una prova per 
poder validar els recorreguts i 
temps de trajecte.
La utilització del servei ha estat 
bona, 3.672 persones han fet 
ús del servei, si bé s’han de fer 
ajustaments que permetin op-

timitzar recursos, ja que la línia 
A21 ha transportat el 81,4% del 
total del passatge, l’A40 l’11% 
i l’A3 un 7,6%, resultats molt 
diferents, que s’han d’analit-
zar detingudament de cara a la 
programació de nous serveis.

Bons resultats del Bus Nit  
de Festa Major
Aquest servei especial de bus urbà va tenir una mitjana diària de 199 
passatgers. 

Prop de 1.000 usuaris van uti-
litzar alguna de les 45 expedi-
cions especials del Bus Nit de 
Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) que es va posar en servei 
durant les 5 nits de Festa Major. 
Durant aquests dies, aquest 
servei va tenir una mitjana di-
ària de 199 passatgers, una 
ocupació mitjana de 22,1 pas-
satgers per expedició i puntes 
que van superar els 80 passat-
gers per expedició.
L’any 2017 es van transportar 

218 passatgers i la mitjana dià-
ria va ser de 54 passatgers. 
La utilització màxima del Bus 
Nit d’enguany va ser el diumen-

ge 9 de setembre amb més de 
300 persones transportades.
El servei no va registrar cap in-
cidència.

Unitat mòbil de control  
de l’aire
La qualitat de l’aire és un dels 
aspectes ambientals més im-
portants a tenir en compte a 
les zones urbanes i industrials. 
L’aire net és un requisit bàsic 
per a la salut humana.
La mala qualitat de l’aire pot 
tenir greus conseqüències 
per la nostra salut i el medi 
ambient. La contaminació at-
mosfèrica pot desencadenar i 
agreujar malalties respiratòries 
i cardiovasculars.
La qualitat de l’aire a Europa 
ha millorat notablement en els 
darrers anys, tot i això, en al-
gunes ciutats i aglomeracions 
es superen els nivells esta-
blerts pels òxids de nitrogen, 
i en algunes zones de l’est 
d’Europa i a l’entorn dels Alps 
es superen els nivells esta-
blerts pel benzo(a)pirè.
La font més important d’emis-
sions és la crema de combusti-
bles pel transport, la generació 
d’electricitat, la indústria i la 
calefacció del sector residen-
cial. La principal font d’emis-
sions de partícules i òxids de 
nitrogen a les ciutats prové del 
trànsit de vehicles, especial-
ment del trànsit de vehicles 
dièsel. 
La Diputació de Barcelona 
dóna suport als ajuntaments 
per a l’anàlisi de la qualitat de 
l’aire i l’elaboració d’estudis.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
va sol·licitar aquest ajut i dar-
rerament ha comptat amb una 
Unitat mòbil situada a la plaça 
de Julià Martí i Pou durant dos 
mesos. Aquesta és la tercera 

vegada que Lliçà d’Amunt fa 
un control de l’aire d’aquest 
tipus; en la primera ocasió, la 
unitat mòbil va estar situada 
a la plaça de Catalunya i en la 
segona, en aquesta mateixa 
plaça de Julià Martí i Pou. 
Les unitats mòbils disposen 
d’analitzadors automàtics i 
manuals dels contaminants 
atmosfèrics més importants: 
PM10, PM2,5, NO2, O3, ben-
zè i altres compostos orgànics 
volàtils, i sensors de les varia-
bles meteorològiques (direcció 
i velocitat del vent, tempera-
tura, humitat, radiació solar, 
pressió atmosfèrica i pluja).
Les unitats mòbils ens perme-
ten: conèixer la qualitat de l’ai-
re en zones que no tenen una 
vigilància continuada; veure la 
variació de les concentraci-
ons als llarg de l’any; i obtenir 
dades de qualitat de l’aire per 
estudis concrets: abans i des-
prés de la instal·lació d’una 
activitat, auditories ambientals 
municipals, etc.

notícies de l’Ajuntament
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Exposició: Pedrolo, més enllà dels límits.

Freelove Music Terrace amb Joan Tena.Pregó de La Juguesca.

Infantil: Explicació del conte La masia de les paraules. Freelove Music Terrace amb Dick Them Trio.

Infantil: Little Chef. Taller familiar de cuina en anglès

Infantil: Una paradeta particular.

II Ruta del Pintxo. Triangular de Billar Quatre Modalitats.La programació de la Festa Ma-
jor d’enguany va comptar amb 
un munt d’activitats dirigides a 
gent de totes les edats, orga-
nitzades per l’Ajuntament i les 
entitats locals. 
Sota el lema “Estimis a qui esti-
mis, Lliçà t’estima a tu”, el dijous 
6 de setembre a la tarda a la pla-
ça Catalunya es va donar inici a 
la Festa Major 2018 amb la 3a 
Festa dels Colors (Holli Dolly) 
i al vespre a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres es va fer el pregó de 
Festa Major a càrrec de l’Ateneu 
L’Aliança, entitat guanyadora del 
premi Lliçanenc de l’Any 2018. 
La presidenta de l’Ateneu l’Alian-
ça, Bea Quintana, va parlar de la 
vinculació de l’Ateneu l’Aliança 
amb la Festa Major i va explicar 
que l’associació va sorgir l’any 
1925 amb l’objectiu inicial de 
construir una sala on poder cele-
brar els actes de la Festa Major. 
Als anys 90, va dir, l’Ajuntament 
pren protagonisme en l’organit-
zació de la Festa Major, fins que 
un grup de joves de l’Aliança 
creen un gran joc de pistes que 
s’anomenà La Juguesca. “La 
Juguesca és la columna verte-
bral de la festa lliçanenca posant 
el toc lúdic, participatiu, atrevit i 
competitiu a la Festa Major. Per 
molta gent avui dia, la Festa Ma-
jor sense Juguesca, no és festa” 
va dir la presidenta de l’Ateneu 
l’Aliança. Bea Quintana va de-
sitjar que aquests dies festius 
tothom gaudís dels actes que 
se celebren al poble i, especi-
alment, de La Juguesca. “Lliça-
nencs i lliçanenques, ompliu els 
carrers de festa, bon rotllo, que 
el color de les colles doni vida 
als carrers del poble. I que el 
color lila ens recordi que volem 
una festa lliure d’agressions”, va 

concloure. 
L’Alcalde en funcions, Jordi 
Juárez, va afirmar que l’Ateneu 
l’Aliança és una entitat orgullosa 
del seu passat i amb prou actius 
per encarar el futur amb garanti-
es, treballant junts i en consens. 
Jordi Juárez va animar a viure 
la Festa Major amb la màxima 
participació i també va dema-
nar civisme i respecte. L’Alcalde 
en funcions també va tenir unes 
paraules d’agraïment pels or-
ganitzadors i treballadors de la 
Festa Major. I, va acabar parlant 
del dinamisme de les entitats 
locals, “que en aquestes dates 
demostren una excel·lent salut i 
la il·lusió per aportar el seu gra 
de sorra a que la festa sigui mi-
llor cada any”. 
Per altra banda, el regidor de 
Cultura, Albert Iglesias, va dir 
que “parlar de Festa Major és 
parlar de Cultura i parlar de Cul-
tura és parlar de l’Ateneu l’Alian-
ça”, la qual va dir “al llarg de la 
seva història ha forjat la societat 
lliçanenc a través de la Cultura”. 
Iglesias va agrair la tasca de les 
entitats locals i el personal que 
treballa per la Festa Major, i va 
emplaçar tots els lliçanencs i 
lliçanenques a sortir al carrer i 
gaudir de la Festa Major. 
La Coral l’Aliança va amenitzar 
l’acte interpretant un parell de 
cançons: “Good News” i “Tour-
dion”. 
Un cop acabat el pregó, es va 
fer un brindis amb tothom i es va 
llençar una tronada que va sim-
bolitzar l’inici oficial de la Festa 
Major. En aquell moment, es va 
obrir un “foodtruck street” i, per 
finalitzar, va tenir lloc un espec-
tacle d’humor, “Cincuenta som-
bras de Andreu”, que parodia 
una de les novel·les més polèmi-

Festa Major 2018
La programació d’enguany va comptar amb 
un munt d’activitats dirigides a gent de totes 
les edats i, com a novetat, es va crear un 
lema, “Estimis a qui estimis, Lliçà t’estima a 
tu”, que molts actes van portar implícit. 

Presentació del llibre Pepe i jo a càrrec de Joan Lluís Bozzo.
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Festa Major 2018

Pregó de Festa Major a càrrec de l’Ateneu l’Aliança.

Tronada d’inici de Festa Major. Foodtruck street.

Espectacle Cincuenta sombras de Andreu.

XXXII Sopar de les Àvies. Discurs del regidor de Cultura durant l’acte del Sopar.

Festa Holli Dolly.Freelove Music Terrace amb Jordi Belza.ques dels darrers anys.
El divendres 7 de setembre, a la 
tarda es va obrir L’Embarraca’t, 
l’espai del Pinar de la Riera on 
entitats locals ofereixen menjar i 
beure, i on també s’ofereixen ac-
tivitats i concerts; la primera nit 
hi va haver la Nit Jove on va ac-
tuar el jove DJ i productor musi-
cal lliçanenc Sfer i el prometedor 
discjòquei Albert González amb 
la sessió #Datvibes (la regidoria 
de Joventut posa en mans del 
jovent del municipi l’elecció del 
programa d’activitats de la Nit 
Jove de Festa Major). I, al ves-
pre, a la pista coberta annexa al 
Pavelló d’Esports (per l’amenaça 
de pluja), es va  celebrar la 32a 
edició del Sopar de les Àvies, el 
sopar de gala ple de sorpreses 
on s’homenatgen les nostres 
àvies i el seu art de cuinar. 
L’Embarraca’t, que fa quinze 
anys que se celebra, va estar 
obert des del divendres 7 fins al 
dimarts 11 de setembre, en ho-
rari de 19h a 5h, excepte el dia 
11 que va finalitzar a les 0h. Les 
entitats locals que aquest any 
van posar-hi barraca van ser: 
Futbol Sala Lliçà d’Amunt, As-
sociació de Veïns de Can Xicota, 
Ateneu l’Aliança, Club Curling 
Sporting l’Olla, Associació de 
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, 
Associació Esportiva-Shorin Ry- 
Karate i Colla del Ritme. 
El regidor de Cultura, Albert 
Iglesias, va donar la benvinguda 
al Sopar de les Àvies i, abans 
d’iniciar el parlament, va dedi-
car unes paraules a l’Alcalde, 
Ignasi Simón, al qual va desit-
jar una prompta recuperació. El 
regidor de Cultura va donar les 
gràcies a les àvies cuines que, 
amb amor pel poble i per la cui-
na, fan que perduri aquesta acte 

emblemàtic. Iglesias va dir que, 
precisament l’amor, era el tema 
triat per al lema d’aquesta Festa 
Major, que vol reivindicar l’esti-
mació amb llibertat. El regidor de 
Cultura també va anomenar la 
campanya “Només SÍ és SÍ” en 
contra de les agressions sexis-
tes. Iglesias va acabar el discurs 
convidant tothom a gaudir de la 
Festa Major. 
Per la seva banda, l’Alcalde en 
funcions, Jordi Juárez, va dir 
que el motiu més important de 
la celebració del Sopar de les 
Àvies és l’homenatge a les àvies 
cuineres, a la seva vida, al seu 
saber fer, al seu tarannà com a 
símbol d’unitat de famílies i al 
llegat que deixen en la història. 
Jordi Juárez també va donar les 
gràcies a la Comissió del Sopar 
de les Àvies per la seva feina. 
L’Alcalde en funcions va convi-
dar tothom a gaudir de les ac-
tivitats proposades per aquesta 
Festa Major i va brindar amb tots 
els participants al Sopar per Lli-
çà d’Amunt, per la Festa Major, 
pel Sopar de les Àvies i per les 
àvies cuineres. 
El Sopar de les Àvies va comptar 
amb dos convidats especials: el 
colaborador del programa tele-
visiu “Sálvame” Luis Rollán i la 
vedet de revista i music hall de 
referència a “El Molino” Merche 
Mar. Tots dos van elogiar l’acte i 
les àvies cuineres.
L’espectacle final del Sopar de 
les Àvies va anar a càrrec de 
Cristóbal Garrido, concursant 
guanyador de la primera gala i 
tercer finalista del  talent show 
televisiu “Tu cara no me suena 
todavía”, que va acabar l’actu-
ació caracteritzat de Sharonne 
juntament amb el Cor de la Vall, 
que també va amenitzar l’inici 

La colla Skando va ser la guanyadora de La 
Juguesca. Concos va aconseguir el segon 
lloc. En tercer lloc es va classificar la colla 
Bisky. El quart lloc va ser per Spòrting l’Olla i 
el cinquè per Can t’Implora. 

Discurs de l’Alcalde en funcions durant l’acte del Pregó.

Embarraca’t.
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El Cor de la Vall també va amenitzar el Sopar.

Punt lila a l’Embarraca’t.

Nit Jove a l’Embarraca’t: Sfer.

La Comissió del Sopar de les Àvies durant el brindis. Amb els Patrocinadors de la Festa Major.

Espectacle final del Sopar amb Sharonne (Cristóbal Garrido).

Discurs de l’Alcalde en funcions durant el Sopar. Convidats especials del Sopar de les Àvies.

Festa Major 2018
L’Ateneu l’Aliança, guanyador del Premi 
Lliçanenc de l’Any 2018, va ser l’entitat local 
encarregada de fer el Pregó, que va iniciar 
explicant la història de l’entitat i la seva 
vinculació amb la Festa Major i va acabar 
encoratjant tothom a la participació.

del Sopar de les Àvies.
Una altra sorpresa del Sopar va 
ser quan l’Alcalde, Ignasi Simón, 
va dirigir-se a tots els presents a 
través d’un vídeo projectat a la 
pantalla. 
El dissabte 8 de setembre a 
la tarda hi va haver el primer 
concert de Festa Major amb la 
Chatta Orquestra, que també 
va amenitzar el ball a la nit. A 
l’Embarraca’t va actuar la banda 
guanyadora de la segona edició 
del concurs de joves bandes de 
música Contraband, Aldarull, a 
més del grup català de folk punk 
Ebri Knight i la parella PDPausa. 
El diumenge 9 de setembre al 
matí al Pinar de la Riera vam te-
nir la Melé de Botxes de Festa 
Major i a la piscina una Master-
class de ball. I, a L’Embarraca’t, 
a la tarda va tenir lloc un es-
pectacle infantil, “Pallazzo”, i a 
la nit, la festa “I love the 80’s & 
90’s” a càrrec del DJ Adrià Or-
tega on van sonar les cançons 
més emblemàtiques d’aquestes 
dècades i el Vaparir Tour de Rà-
dio Flaixbac amb Carles Pérez, 
Dídac Tomàs, Andreu Presas i el 
Gran Germán. 
El dilluns 10 de setembre, festiu 
local, va ser el dia especial per 
a la gent gran amb la 42a Festa 
d’Homenatge a la Vellesa. 
En el seu discurs, l’Alcalde en 
funcions, Jordi Juárez, va desta-
car l’ensenya i la transmissió de 
valors dels avis i àvies, un dels 
quals, l’amor, “que són capaços 
de donar-nos sense condici-
ons”. També va destacar-ne el 
suport a tota l’estructura familiar. 
L’Alcalde en funcions va fer un 
brindis amb tots els assistents 
desitjant·los una bona Festa 
Major i esperant retrobar-los en 

l’edició de l’any vinent.
Aquest dia a la tarda hi va ha-
ver el segon concert de Festa 
Major a càrrec de l’Orquestra 
Costa Brava, que també va ser 
l’encarregada de fer el ball a la 
nit. A l’Embarraca’t també es 
va fer un espectacle infantil a la 
tarda, “Gelicadabra,” i concerts 
a la nit, “The Covers Band”, 
“Buhos” (un dels grups festius 
referencials dels Països Cata-
lans) i el DJ Tedix. 
El dimarts 11 de setembre, Di-
ada Nacional de Catalunya, al 
matí es van fer els actes oficials 
de la Diada. I els dies de Festa 
Major van acabar amb un es-
pectacle pirotècnic. 
També vam tenir Fira d’atrac-
cions al camp del costat de 
l’INS Lliçà. 
Per altra banda, entre les activi-
tats organitzades per les entitats 
locals hi va haver la II Ruta del 
Pintxo, que va tenir lloc entre 
els dies 1 i 7 de setembre amb 
inauguració el dia 31 d’agost i 
veredicte l’11 de setembre (1r 
classificat: El Rincón del Du-
ende; Accèssits: restaurant La 
Cruïlla i bar del Casal de la Gent 
Gran); el triangular de billar qua-
tre modalitats, el dissabte 1 de 
setembre (1r classificat: Llinars; 
2n, Lliçà d’Amunt; 3r Sant Feliu 
de Codines); la II Roller Disco 
L’Aliança, el dimecres 5 de se-
tembre; el IV Trofeu de Karate 
de Festa Major, la V Challengue 
Massi XC Sèries de Resistència 
en BTT, la II Trobada de Bandes, 
la Cartrorifa, el dissabte 8 de se-
tembre (l’Exhibició de Patinatge 
Artístic es va ajornar per tenir a 
punt la pista coberta annexa al 
Pavelló d’Esports per possibles 
canvis d’ubicació d’actes degut Nit Jove a l’Embarraca’t: #Datvibes.

Lliurament d’obsequis a les àvies cuineres. 
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IV Trofeu de Karate de Festa Major.

V Challenge Massi XC Sèries de Resistència en BTT.

II Trobada de bandes. La Juguesca: Xip para mi, xip para ti.

Concert i ball de Festa Major amb la Chatta Orquestra.

Festa Major 2018
L’Ajuntament dóna les gràcies a les entitats 
locals que amb els seus actes han completat la 
programació organitzada per l’administració 
local i a les empreses patrocinadores que 
han col·laborat econòmicament en aquesta 
edició de la Festa Major. 

a la previsió de pluja); la XXXIV 
Trobada, Cercavila i Ballada de 
Gegants i Geganters, el diu-
menge 9 de setembre; la Mis-
sa d’Homenatge a la Vellesa, 
Correfocs i la V Marxa de Tor-
xes: Homenatge als Màrtirs del 
1714, el dilluns 10 de setem-
bre; l’Arrossada L’Aliança Ba-
tega i el Bar de Feria Flamen-
ca, el dimarts 11 de setembre; 
i, evidentment, La Juguesca, la 
tradicional gimcana de proves 
on participa tot el poble divi-
dit en cinc colles rivals, del 3 a 
l’11 de setembre, amb el Pregó 
el dia 3, la Prova global, del 3 
al 6, i altres proves, del 7 a l’11, 
entre les quals les tradicionals 
Cercavila el dia 8 i Estirada del 
tractor el dia 11 de setembre, 
amb el veredicte final.
Skando va ser la colla gua-
nyadora de la Juguesca 2018 
amb 45 punts. El segon lloc el 
va aconseguir la colla Concos 
amb 40 punts. En tercer i quart 
lloc es van classificar Bisky i 
Spòrting l’Olla amb 33 punts. I 
la darrera colla va ser Can t’Im-
plora amb 31 punts. 
Els dies previs a la Festa Major 
(dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 
5) a la tarda també es van fer 
activitats infantils a la bibliote-
ca (“Una paradeta particular”, 
explicació del conte “La masia 
de les paraules” i taller famili-
ar de cuina en anglès “Little 
Chef”). I, una de les novetats 
d’enguany és que aquests dies 
previs es van potenciar amb 
un programa de concerts en 
comptes de cinema a la fres-
ca, “Freelove Music Terrace”, 
que van tenir lloc a la nit a la 
piscina (Joan Tena, Dick Them 
Trio i Jordi Belza). 

Punt lila
Durant la Festa Major hi va ha-
ver un “Punt lila” per prevenir, 
sensibilitzar, detectar i atendre 
en tot allò relatiu a les violènci-
es sexuals.
El “Punt lila” es va situar a 
l’Embarraca’t sota una carpa 
blanca identificada amb l’es-
lògan “Només Sí és Sí, unes 
festes lliures d’agressions 
sexistes”, que va estar oberta 
en horari nocturn. 
En aquest espai hi havia tèc-
nics de l’Ajuntament i volun-
taris de diferents entitats del 
municipi  que repartien mate-
rial pedagògic i oferien un ser-
vei professional d’informació i 
acompanyament per a la pre-
venció, sensibilització, detec-
ció i atenció de situacions de 
violència sexista. També  as-
sessoraven sobre la manera 
d’actuar en cas de presenciar 
o patir una agressió o asset-
jament sexuals, trucant als te-
lèfons de la Policia Local (938 
607 080), el 112 d’Emergènci-
es o el 900 900 120 d’Atenció 
gratuïta i confidencial de 24h 
contra la violència masclista. 
A través de la campanya de 
sensibilització, s’emplaçava a 
totes les persones a promou-
re un espai festiu de llibertat 
i en contra de les agressions 
sexistes. 

Concurs d’Instagram: 
Del 6 a l’11 de setembre, els 
lliçanencs i lliçanenques podi-
en mostrar com vivien la Festa 
Major a través de fotografies 
dels actes festius amb l’eti-
queta #estimalafesta. Les fo-
tografies amb més m’agrada 
optaven a premis. 

La Juguesca: Cercavila 0.0.

IV Trofeu de Karate de Festa Major.

V Challenge Massi XC Sèries de Resistència en BTT.

La Juguesca: Cercavila 0.0. La Juguesca: Cercavila 0.0.
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L’Embarraca’t: Concert amb Ebri Knight Melé de Botxes de Festa Major.

Masterclass de ball.

Festa Major 2018

L’Embarraca’t: Vaparir tour de Ràdio Flaixbac. XLII Festa de l’homenatge a la vellesa. 

Embarraca’t: Concert amb Aldarull.La Juguesca: Cercavila 0.0. La Juguesca: Cercavila 0.0.

Melé de Botxes de Festa Major.

Masterclass de ball. Gegants i geganters.

Gegants i geganters. Infantil: Pallazzo. El Casal balla a la plaça.

Discurs de l’Alcalde en funcions a l’Homenatge a la vellesa. 
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La Juguesca: La lluna a l’aigua. Concert i Ball de nit amb l’Orquestra Costa Brava. Concert amb The covers band.

Concert amb Buhos.

Festa Major 2018

XXXI Cursa popular de la Vall del Tenes. La Juguesca: Pool warrior.

Bar de Feria flamenca. la Juguesca: Estirada del tractor.

Lliurament del Premi al millor pintxo de la II Ruta del Pintxo. La Juguesca: Veredicte.

Espectacle pirotècnic. 

Correfoc infantil. Correfoc.XLII Festa de l’homenatge a la vellesa. 

Més fotos de Festa Major.
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Diada Nacional de Catalunya
L’Ajuntament va organitzar un acte oficial per commemorar l’11  
de setembre la Diada Nacional de Catalunya. 

L’acte oficial de la Diada Nacional 
de Catalunya va tenir lloc el di-
marts 11 de setembre al Parc del 
Tenes, al voltant del Monument al 
Tricentenari. Va començar a les 
10h amb un esmorzar institucio-
nal, seguit d’una mostra de balls i 
danses a càrrec del Ball de Gita-
nes. A les 11h es va fer la hissada 
de la senyera al so del Cant de 
la Senyera a càrrec de la Bandel-
tenes i la lectura d’un manifest 
institucional a càrrec de l’Ate-
neu l’Aliança, Lliçanenc de l’Any 
2018, seguit d’una ofrena floral. 
Per finalitzar l’acte, es van cantar 
Els Segadors amb l’acompanya-
ment musical de la Bandeltenes i,  

a les 12h, hi va haver una ballada 
de sardanes amb l’entitat local 

Tocats per la sardana i la Cobla 
Ciutat de Granollers.  

Manifest institucional
Catalunya, des dels orígens, 
ha estat sempre una socie-
tat plural i democràtica. Els 
catalans i catalanes mostrem 
amb orgull la nostra identitat, 
símbol de la nostra manera 
d’entendre el món. Un socie-
tat plural i rica.
La diada, com la senyera, re-
presenta la unió de tots els 
catalans i catalanes; més en-
llà de la diversitat i pluralitat 
que també ens enriqueix com 
a societat. Cada 11 de setem-
bre tenim l’ocasió de recordar 
qui som i d’on venim. La his-
tòria ha fet que aquesta fes-
tivitat s’hagi convertit en una 
jornada de reivindicació de di-
ferents drets, de la millora de 
la nostra societat i d’aspiraci-
ons col·lectives.
No podem obviar que en els 
darrers anys aquestes rei-
vindicacions han sigut més 
marcades, fruit especialment 
de la sentència del tribunal 
constitucional sobre l’estatut 
de 2006. Aquest moment va 
marcar un punt de no torna-
da on des de diferents posici-
onaments es mantenen vives 
diferents visions del futur de 
Catalunya. Tampoc podem 
obviar que aquesta diada en-
cara ve més marcada per un 
fet, el referèndum convocat 
del passat 1 d’octubre.
En els darrers anys hem vist 
com s’ha mirat cap a un al-
tre cantó i no s’ha tingut talla 
política suficient per donar 
resposta a les demandes de 
la societat catalana. Neces-
sitem diàleg, molt diàleg. La 
judicialització constant d’un 
conflicte polític no ens ha por-
tat enlloc i molts mirem amb 
tristesa tot el que ha passat. 
Tampoc podem fer de les lleis 
un mur infranquejable o impe-
dir una expressió lliure d’una 
bona part de ciutadans.
Uns i altres hem de conviure 
des de la fraternitat i el res-
pecte als altres. Hi ha proble-
mes reals i de fons arrelats en 
la societat catalana i el millor 

que podem fer es trobar una 
solució pactada, consensua-
da, viable i factible.
Segons diferents estudis 
d’opinió dels darrers anys, 
una consulta sobre el futur de 
Catalunya és un punt de tro-
bada de la majoria de la ciu-
tadania de Catalunya, encara 
que amb plantejaments di-
versos del que es voldria com 
a resultat final. Aquest hauria 
de ser el camí polític amb to-
tes les garanties democràti-
ques i garantint les legítimes 
diferències.
I el que demanem avui més 
que mai és no perdre l’horit-
zó del que ens uneix com a 
catalans i catalanes i allò que 
volem per davant de tot, la 
millora de la nostra societat 
i dels ciutadans i ciutadanes 
que viuen en ella.
Els ajuntaments com a ins-
truments al servei de la ciuta-
dania han de vetllar i treballar 
per millorar la qualitat de vida 
de totes i tots. No ens corres-
pon a nosaltres posar impedi-
ments ni obstacles a les aspi-
racions legítimes d’una part 
de la societat com tampoc 
hem d’estar obligats a partici-
par o no en els espais on no 
ens sentim cridats. El dret a la 
llibertat és un dret universal i 
humà que sempre que no col-
lisioni amb els drets de tercers 
ha de poder ser exercit.
Que serveixi aquesta diada 
per demanar una societat amb 
els drets socials i democràtics 
garantits i uns agents socials 
i sobretot polítics a l’alçada 
de la situació que vivim. I amb 
el desig que l’any que ve ens 
tornem a reunir tots els qui 
ens sentim orgullosos de ser 
catalans i catalanes i ens do-
nem una abraçada fraternal.
Lliçà d’Amunt ha de ser exem-
ple de convivència, solidaritat 
i respecte. Més enllà de la 
política, la nostra gent conti-
nuarà lluitant per una societat 
més justa i  més lliure.
VISCA CATALUNYA

Lectura del manifest.

Hissada de la senyera.

Ofrena floral.

Esmorzar institucional. 

Cant del Segadors amb la Bandeltenes. Ballada de sardanes.

Ball de gitanes. 



octubre_ 2018_ 17

notícies de l’Ajuntament

L’equip Gass Racing d’Oriol Mena guanya la 
39a edició de les 24 Hores de Resistència en 
Ciclomotors

Podi Volta més ràpida

Podi Equip internacional.Podi Equip femení.

Podi Sub-20. Podi Master 40.

Podi Categoria Vall del Tenes. Podi Categoria Absoluta.

Vista aèria del circuit.

Sortida. Arribada.

L’equip Team La Vinya va ser de nou  
el guanyador de la categoria de la Vall  
del Tenes. 

Després de 24 hores rodant en 
en el circuit que es munta per 
a l’ocasió al Pinar de la Riera, 
l’equip Gass Racing d’Oriol 
Mena es va proclamar guanya-
dor la 39ª edició de les 24 ho-
res Internacionals de Resistèn-
cia en Ciclomotor de la Vall del 
Tenes-Gran Premi Barnasfalt, 
amb un total de 467 voltes. 
Durant tota la prova, l’equip 
de Bernat Cortès, Marc Solà, 
Santiago Bertran i Oriol Mena 
van ocupar els primers llocs de 
la classificació des de les pri-
meres voltes.
El segon equip classificat va 
ser l’equip Powered by JG i el 
tercer classificat, l’equip NT-
GRUP&Team Casas. 
L’equip Team La Vinya va 
ser de nou el guanyador de 
la categoria de la Vall del Te-
nes. l, l’equip MMR-ZR, inte-
grat per pilots francesos i ita-
lians, va guanyar la categoria 
internacional.
Una vegada més, es va de-
mostrar la resistència de pi-
lots, mecànics i ciclomotors, 
que cada any superen les 
expectatives del públic i or-
ganització.
Del total de 33 equips que van 
prendre la sortida dissabte a la 
tarda, sis van superar les 450 
voltes, la qual cosa accen-
tua el magnífic potencial dels 
equips. La resistència, l’entre-
nament previ, la velocitat, l’es-
tratègia dels equips al moment 

del canvi o el repostatge són 
decisius per guanyar temps en 
cada volta,  augmentar la dife-
rència entre els equips i fina-
litzar la carrera amb els reptes 
proposats. 
Cal destacar que, malgrat 
aquesta duresa, no es van 
registrar accidents d’impor-
tància.
Segons els organitzadors, el 
Grup 24 Hores, el dissabte, dia 
de la sortida i amb més activi-
tats programades, es va notar 
un augment de públic. Gràci-
es a l’èxit d’anys anteriors i la 
difusió de l’esdeveniment dels 
propis aficionats a través de 
les xarxes socials, les 24 ho-
res de la Vall del Tenes són un 
referent com a festa del mo-
tor el primer cap de setmana 
de setembre al Vallès Oriental 
i província de Barcelona. Els 
afeccionats vénen de diferents 
punts, tant de Catalunya com 
de la resta d’Espanya, i d’Eu-
ropa com d’Itàlia o França. 
Entre les activitats, va desta-
car l’espectacle de motor de 
Miquel Raspallo o el concert 
de Moto·Rock Concert que 
va arribar després dels focs 
artificials.
El president del Grup 24 Ho-
res, Francesc Padró, va reco-
nèixer la gran labor dels volun-
taris, més de  200 persones, 
que fan que l’esdeveniment se 
superi cada any en organitza-
ció i logística. 
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Concentració en memòria 
de les víctimes dels 
atemptats terroristes  
de Barcelona i Cambrils

L’Ajuntament va convocar una 
concentració solidària amb les 
víctimes dels atemptats del 17 
d’agost d’ara fa una any a Bar-
celona i Cambrils. 
El passat 17 d’agost a les 12h 
davant del Consistori local es 

va fer un minut de silenci. 
Lliçà d’Amunt va mostrar la 
seva solidaritat a les víctimes i 
familiars dels atemptats i va  re-
fermar el seu compromís amb 
la democràcia, la tolerància, el 
respecte, la llibertat i la pau.

Concurs fotogràfic 
Calendari 2019
L’Ajuntament convoca el Con-
curs Fotogràfic Calendari 2019 
amb la finalitat d’il·lustrar el ca-
lendari que editarà l’administra-
ció local per l’any vinent i que 
es distribuirà a totes les llars del 
municipi.
La temàtica del Concurs Foto-
gràfic Calendari 2019 és, com 
l’any passat, “Lliçà d’Amunt, 
un poble per viure”, lema es-
trenat fa dos anys a partir del 
canvi d’imatge corporativa de 
l’Ajuntament. Es poden pre-
sentar fotografies de paisat-
ges, patrimoni, festes, etc. Les 
fotografies han de reflectir l’ar-
quitectura del poble, la seva 
gent, els seus racons, les se-
ves festes, i en general qualse-
vol aspecte que es vulgui res-
saltar i mostrar del poble. 
Pot participar en aquest concurs 
qualsevol persona d’àmbit pro-
fessional o aficionat, que visqui, 
senti i/o estimi Lliçà d’Amunt. 
Podran participar-hi les perso-
nes majors d’edat o que essent 

menors d’edat comptin amb 
l’autorització del seu pare, mare 
o tutor legal, ja que la identitat 
dels guanyadors/es farà pública. 
La data màxima de lliurament de 
les obres serà el divendres 26 
d’octubre a les 12h.
Es premiaran les tretze millors 
fotografies (una per cada mes 
i una per la portada). El premi 
consistirà en la reproducció de 
les fotografies guanyadores en 
el calendari que editarà l’Ajun-
tament per al 2019 i que es dis-
tribuirà a totes les llars del mu-
nicipi. El nom dels autors i les 
autores de les fotografies serà 
publicat en el calendari. 
La fotografia escollida per a la 
portada rebrà un val de 100€ per 
adquirir material fotogràfic. 
El veredicte del jurat es farà pú-
blic el dimecres 31 d’octubre a 
la web municipal i a les xarxes 
socials.
Les bases d’aquest concurs fo-
togràfic es poden consultar al 
web municipal. 

Acords presos en Junta 
de Govern
Fons Català de Cooperació
La Junta de Govern Local va 
aprovar el pagament de la 
quota de soci de 2018 com a 
socis del Fons Català de Coo-
peració, d’import 1.550€.

Contractació de formació 
de cuina per la Programa de 
Formació i Inserció de Cuina 
i Serveis de Restauració
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’externalització de la 
formació específica professi-
onal de cuina i serveis de res-
tauració i l’expedient per a la 
contractació de la formació de 
cuina per al programa de for-
mació i inserció de cuina i ser-
veis de restauració, així com el 
plec de condicions adminis-
tratives i tècniques particulars 
que han de regir el contracte. 

Retorn de 2.200€ correspo-
nent a la subvenció per a 
la contractació de joves en 
pràctiques 2017
El mes de novembre de 2017, 
el Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) va modificar l’ator-
gament d’un a quatre contrac-
tes de pràctiques de joves 
beneficiaris, corresponents al 

Programa de Garantia Juvenil, 
sol·licitats pel servei d’ocupa-
ció municipal. 
Després de realitzar els corres-
ponents processos de selec-
ció per cobrir les places que 
s’oferien, l’Ajuntament només 
va poder formalitzar tres dels 
quatre contractes sol·licitats i 
concedits. 
Per això, ara la Junta de Go-
vern Local va aprovar la de-
volució al Servei d’Ocupació 
de Catalunya de l’ingrés de 
2.200€, en concepte de roma-
nent cobrat i no gastat de la 
subvenció atorgada pel SOC. 

Adjudicació del servei de ne-
teja de vidres de les depen-
dències municipals
La Junta de Govern Local va 
adjudicar el contracte de “Ne-
teja de vidres de difícil accés de 
les dependències municipals”, 
a la empresa RAMCON S.A., 
per l’import de 18.292,90€, Iva 
exclòs.

Reasfaltatge de carrers
La Junta de Govern Local va 
aprovar les memòries valora-
des per al reasfaltat de diver-
sos trams de carrers del terme 

municipal, que s’esmenten a 
continuació:
·  C. Francesc Macià: 

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

13.880,66€
·  Av. Països Catalans/Formen-

tera: 23.911,29€

Declarar desert el procedi-
ment per a la contractació 
de les obres de rehabitació 
de quatre pous
La Junta de Govern Local va 
declarar desert el procediment 
per a la contractació de les 
obres de rehabilitació de qua-
tre pous per a l’ús de neteja vi-
ària i del servei de recollida de 
residus. 

Prevenció d’’incendis fores-
tals
La Junta de Govern Local va 
aprovar el “Conveni entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt i 
l’Agrupació de Defensa Fores-
tal L’Alzina per al desenvolupa-
ment de programes territorials 
del Pla de Suport als municipis 
en matèria de prevenció d’in-
cendis forestals”. 
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notícies de l’Ajuntament

Informació bàsica de la vespa asiàtica (Vespa velutina)

La vespa asiàtica (Vespa velutina 
nigrithorax) és una espècie inva-
sora de mida semblant a l’autòc-
tona vespa xana (Vespa crabro). 
La vespa velutina es va establir 
inicialment al nord-est de Catalu-
nya (va arribar el 2012) i s’ha anat 
estenent pel territori. La seva pre-
sència ha generat preocupació 
pel seu efecte envers l’apicultura 
(ja que la vespa depreda les abe-
lles) i sobre la producció de mel, 
cera i altres productes apícoles. 
Aquesta espècie invasora, a més, 
té efectes respecte a la biodiver-
sitat animal ja que es tracta d’un 
nou depredador en l’ecosistema. 
També té un impacte a la salut 
pública, a conseqüència de les 
picades, que són doloroses, tot 
i que no són més perilloses que 
les d’una espècie autòctona.

Com és una vespa velutina?
La vespa asiàtica presenta un as-
pecte més fosc en comparació a 
les vespes autòctones del nostre 
país. La varietat nigrithorax, que 
és la que ha arribat a Catalunya, 
té el tòrax negre envellutat i seg-
ments abdominals de color cas-
tany ribetejat amb una fina franja 
groga. El quart segment de l’ab-
domen és quasi en la seva totali-
tat de color groc-taronja. El cap 
és negre, la cara groc-ataronjada 
i les potes castanyes al final. La 
seva mida oscil·la entre els 17 i 32 
mm de llargària.

Com puc identificar els seu 
nius?
La vespa asiàtica instal·la els 
seus nius sobretot a les branques 
altes dels arbres, tot i que una 
petita proporció, els vespers es 
poden ubicar en construccions, 
entre matolls o enterrats. L’espè-
cie aprofita les valls fluvials i els 
arbres de ribera com a via natural 
de colonització i expansió.
Construeix normalment dos nius. 
Un de primari, més petit, i un se-

gon que pot arribar a ser molt 
voluminós (aproximadament 
60 cm de diàmetre) de paper 
mastegat, amb un orifici petit 
i lateral de sortida. Els períodes 
d’aparició depenen del clima de 
cada any i poden variar, però ha-
bitualment són: 
- Al març, quan les femelles fun-
dadores surten de la hibernació 
construeixen uns petits nius 
(embrionari), de la mida d’una 
taronja, en llocs protegits d’edi-
ficis, magatzems, porxos i altres 
construccions, ruscos buits o al-
tres refugis.
- Al maig, les obreres d’aquest 
niu fabriquen un nou niu (niu se-
cundari, més gran) en una nova 
ubicació, en el qual s’instal·larà la 
colònia definitiva.
- A la tardor la reina pot produir 
200 vespes reines que fundaran 
noves colònies l’any següent. 
Abandonen el niu i no
serà reutilitzat.
- A l’hivern, els mascles i obre-
res moren en no sobreviure a les 
condicions hivernals. El 95% de 
les reines també. De les que so-
breviuen, la majoria moren la pri-
mavera següent per competèn-
cia entre reines fundadores.

Què faig si detecto un niu de 
vespa velutina?
Quan es detecti un niu nou s’ha 
de comunicar al Cos d’Agents 
Rurals, on es centralitza la infor-
mació. També s’ha de notificar si 
es detecta un exemplar de vespa 
asiàtica en aquelles comarques 
on no s’havia detectat ni com-
provat la seva presència (Tel. 93 
5617000; velutinacar@gencat.
cat). 
- En el cas de detectar algun 
exemplar, no intenteu capturar-lo 
amb el risc de picada que supo-
sa.
- Només en el cas que es pugui, 
feu una fotografia de l’exemplar o 
niu i envieu-la per correu electrò-

nic. velutinacar@gencat.cat
- La persona que detecti un niu 
ha de mantenir-se a una dis-
tància mínima de 5 metres. No 
us hi acosteu sense l’equip de 
protecció adequat. No intenteu 
destruir-lo o retirar-lo sense l’avís 
previ als Agents Rurals, tant si es 
tracta d’un niu primari (embriona-
ri) com d’un niu secundari (vesper 
madur).
· Informeu de la ubicació de 
l’exemplar o niu (vesper) indicant 
la localitat, lloc o paratge concret, 
si és possible amb les coordena-
des utm: x,y i el possible risc que 
s’observa.

Qui s’encarrega de la destruc-
ció dels nius?
· Les empreses/serveis especi-
alitzats que estiguin sota super-
visió d’Ajuntaments i Consells 
Comarcals, retiraran el nius que 
estiguin en zones habitades i re-
presentin un perill per a les per-
sones.
- La retirada de nius també la po-
den realitzar els apicultors de la 
Xarxa Anti-Velutina.
- Aquells nius que es detectin al 
medi natural i no comportin perill 
per a les persones, en cas que 
procedeixi la seva destrucció i 
retirada, serà assumida i anirà a 
càrrec del propietari del terreny 
agrícola o forestal mitjançant la 
contractació d’un servei especi-
alitzat.
- Excepcionalment, en casos 
d’emergència, el cos d’Agents 
Rurals pot col·laborar amb els 
Ajuntaments i consells comarcals 
en la retirada i eliminació dels 
nius. 

Quin impacte té sobre la salut 
de les persones?
El comportament de la vespa 
asiàtica no és agressiu amb 
les persones, excepte quan es-
tem a pocs metres d’un vesper. 
No acostuma a haver-hi perill a 

més de 5 metres de distància del 
niu ni quan s’estan alimentant o 
bevent aigua i d’altres líquids. 
Eviteu entrar en contacte amb 
aquests insectes i molt rarament 
hi pot haver un atac. En canvi, si 
ens acostem a un niu de forma 
accidental o volguda, les obreres 
entren en alerta. Els casos en què 
pot passar això poden ser per 
realitzar activitats a prop del niu 
com ara: tallar l’herba, fer alguna 
activitat de tala o poda d’arbres, 
esporgar la vegetació d’un marge 
i altres actuacions.
S’ha d’estar especialment atent 
als porxos dels habitatges i prin-
cipalment en els de segones resi-
dencies que no estan habitades 
permanentment. També es po-
den trobar en les casetes dels 
gossos, xemeneies, balcons, 
teulades i magatzems. Ocasio-
nalment poden construir el niu 
en marges de pedra i a nivell del 
terra.

Quin protocol cal seguir en cas 
de picada?
Tot i que no són més perilloses 
que les de les vespes autòc-
tones, les picades de vespa 
velutina són doloroses per la 
mida gran del fibló. La majo-
ria de persones amb picades 
presenten símptomes locals de 
dolor, vermellor i inflamació de 
la zona de penetració del verí, 
que desapareix després de di-
versos dies. En cas de picada:

- Renteu la zona de la pica amb 
aigua i sabó i apliqueu gel o aigua 
freda.
- En els primers moments de la 
picada també es pot intentar 
desnaturalitzar els components 
del verí usant calor a la picada, 
com es pot fer amb la
picada d’altres vespes.
- En persones al·lèrgiques poden 
aparèixer símptomes generals 
com picor a tot el cos, pujada de 
la temperatura corporal, baixada 
de la tensió arterial, problemes 
respiratoris, problemes cardio-
vasculars i d’altres símptomes 
greus.
- En cas de picades múltiples la 
inoculació del verí també pot pro-
vocar aquests símptomes gene-
rals greus.
- Si s’observen aquests símpto-
mes, sense perdre la calma però 
de forma urgent cal trucar al 061 
o anar el més aviat possible a 
un centre mèdic per rebre el 
tractament adequat perquè 
aquests símptomes poden ser 
molt greus i poden conduir a un 
shock anafilàctic.

Més informació a la web:
http://mediambient.gencat.cat/
ca/05_ambits_dactuacio/pa-
trimoni_natural/especies_exo-
tiques_invasores/actuacions/
gestio_fauna_invasora/vespa_
asiatica/ 

Agents rurals

A principis d’agost es van identificar dos exemplars de vespa asiàtica o velutina a Lliçà d’Amunt, per tant, 
es considera que ja és present al municipi, tot i que no s’han trobat nius.  
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Bon Preu, el cinquè grup 
distribuïdor per superfície 
comercial a Catalunya
Bon Preu, el cinquè grup 
distribuïdor per superfície 
comercial a Catalunya, pre-
veu arribar aquest any a una 
facturació de 1.340M. Bon 
Preu arriba a una quota de 
mercat del 8,4%, per darre-

ra del 16,2% de Mercadona, 
el 10,8% d’Eroski, el 9% de 
Condis i el 8,9% de Dia. Actu-
alment, la seva xarxa compta 
amb un total de 178 establi-
ments, que gestiona de ma-
nera directa. 

Detingut un lliçanenc 
acusat de robatoris en 
oficines
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir, el passat agost, una 
parella de jubilats de 66 i 67 
anys, un dels quals de Lliçà 
d’Amunt, que cobraven pensi-
ons mínimes i necessitaven se-
guir amb el mateix elevat tren 
de vida que portaven abans de 
retirar-se, segons els Mossos.  
Per això, creuen els Mossos, 
van decidir fer·se lladres d’ofi-
cines; s’enduien ordinadors, 
tauletes, càmeres de vídeo i 
foto, discos durs i fins i tot te-
clats d’ordinadors, i donaven 
sortida a tot el material robat. 

Abans de la seva vida com a lla-
dres, Miguel C. S. i Antonio G. D. 
es coneixien del mercat barce-
loní dels Encants, on tenien ne-
gocis de mobles i participaven 
en subhastes. La policia catala-
na va detectar els seus primers 
robatoris el 2016, just quan van 
arribar a l’edat de jubilació. Un 
d’ells ja tenia un antecedent per 
robatori amb força el 2014.
Els detinguts, acusats d’una 
trentena de robatoris en ofi-
cines, van quedar en llibertat 
després de pagar una fiança 
de 4.000 euros.

El nou equipament comercial 
de Leroy Merlin edificat sobre 
terrenys de Can Montcau, a 
tocar de la carretera C-17, té 
12.000 metres quadrats de 
superfície i ha suposat una in-
versió de 33 milions d’euros. 
La botiga comptarà amb una 
sala de venda, un pati de ma-
terials i una zona garden, amb 
una àmplia gama de produc-
tes i assessorament sobre 
acondicionament de la llar. 
Aquesta obertura s’emmarca 
dins del pla d’expansió 2017-
2021 de la companyia, que 
preveu l’obertura de 31 nous 
punts de venda a Espanya, 
amb una inversió de més de 
608 milions d’euros. El 2018 
invertirà 122,1 milions d’eu-
ros en l’obertura de sis boti-
gues  i l’ampliació i reforma 

de 39.
En l’exercici de 2017, l’em-
presa va facturar 2.046 millo-
nes a Espanya, el 7,3% més 
que l’any anterior.  
Aquesta àrea comercial de 
Can Montcau es complemen-
tarà amb altres establiments, 

com una botiga de la cadena 
d’alimentació alemanya Lidl 
(que ja s’està edificant i anun-
ciant), una de materials de 
construcció, una de jardineria 
i un restaurant de menjar rà-
pid, a més d’algun establi-
ment de venda de roba. 

L’establiment que la cadena de bricolatge francesa Leroy Merlin 
construeix a Lliçà d’Amunt està previst que obri les portes a finals 
d’aquest mes d’octubre, segons fonts de l’empresa. 

Augment de població 
Segons la Cambra de Co-
merç de Barcelona, al Vallès 
Oriental la població va aug-
mentar en 31 municipis dels 

39 en el 2017, i destaquen 
Granollers, Canovelles, Lliçà 
d’Amunt i les Franqueses del 
Vallès. 

notícies del poble

Obre la botiga de Leroy Merlin

Què ha dit la premsa?
Mango va facturar 2.194 mi-
lions d’euros el 2017
L’empresa Mango, que actu-
alment està construint un gran 
centre logístic a la zona de Can 
Montcau, a Lliçà d’Amunt, va 
tancar l’any 2017 amb unes ven-
des de 2.194 milions d’euros. 
Durant el mateix exercici, la fir-

ma va augmentar el seu EBITDA 
en un 50% respecte a les xifres 
de 2016, i va assolir un total de 
115 miions d’euros. El resultat 
global va ser de 33 milions ne-
gatius, una xifra que millora un 
45% la de l’any anterior. 

Societats constituïdes

- Manimarlaj SL, dedicada a la 
manipulació de mercaderies, en 
concret manipulats per al sector 
cosmètic. 
- Ars Eventos Musicales SL, 
dedicada a la gestió de sales 
d’espectacles, així com l’orga-
nització i venda d’entrades d’es-
pectacles.  
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Mirant enrere podem valorar els últims anys com a intensos. Especialment l’any passat on s’agreujava un problema polític i social. El Govern de la 
Generalitat preparava un referèndum. Arribats a l’octubre ens trobàvem amb milions de ciutadans que decidien fer valer la seva veu a través d’una 
papereta i eren, alhora, apallissats i humiliats per la policia d’un estat corrupte i venjatiu que mai oblidarem. Arribem a 2018 on la llibertat d’expressió 
és perseguida pels del bloc del 155 mentre els equidistants s’ho miren des de la barrera posant-se de part del repressor. La llibertat d’expressió no és 
punible, no es pot perseguir a qui pensa diferent, ja sigui penjant llaços, expressant-ho sobre un escenari, fent un dibuix a una paret o tatuant-se una 
natja del cul. Castiguen els pensaments. N’hi ha que es pensen que la seva veritat és absoluta i que a força de repetir mentides esdevindran veritats. 
Els demòcrates de debò, discuteixen políticament i no reclamen el control policial per uns cartells que expressen una opció que dista de la seva. La 
democràcia ho serà mentre en la llibertat ideològica existeixi el respecte al lliure pensament i a tercers. I per als que volen un control absolut, casti-
guen i titllen de despropòsit les actuacions pacífiques, els recordem que la llibertat física es pot llevar, ja sigui tancant·nos o obligant·nos a marxar del 
nostre país, però mai no podran controlar què pensem i ho seguirem defensant pacíficament. Això és la democràcia. És la dignitat de les persones.

Aquests darrers anys hem impulsat, des del govern municipal, un gran número de projectes per millorar els serveis d’atenció a 
les persones que ofereix l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de tots els lliçanencs i lliçanenques.
En matèria social hem posat en marxa projectes per ajudar a aquells veïns i veïnes que es troben en situacions més vulnerables 
a tornar, el més aviat possible, a una millor situació social i econòmica. A nivell educatiu hem creat un conjunt de propostes 
d’estudis de continuïtat per garantir que els i les joves puguin cursar nous estudis al municipi, i les persones adultes puguin 
inserir-se al món laboral. En relació a la Gent Gran, hem creat serveis d’acompanyament i de cura integral que assegurin el seu 
benestar. L’habitatge és, també, una de les nostres prioritats, per aquest motiu hem creat el nou Punt d’Informació d’Habitatge 
que fomenta l’habitatge assequible i la millora de l’eficiència de les llars.
En definitiva, tot i que sabem que encara ens queda molt per construir, estem treballant per tenir un municipi socialment atès i 
educativament nodrit. Aquesta és la nostra marca d’identitat.

Dejamos atrás Septiembre, un mes que -para l@s más afortunad@s- ha sido el de la vuelta de vacaciones y reencuentro con l@s 
compañer@s de trabajo, vecin@s y familiares. Tanto ellos, como las personas que desgraciadamente no han podido disfrutar 
de ellas, Septiembre tiene un inicio dulce en nuestro pueblo: la celebración de nuestra Festa Major;  en la que esperamos que 
tod@s nuestr@s vecin@s hayan disfrutado de ella. Ha sido una gran Festa Major, aunque desde nuestro grupo lamentamos pro-
fundamente el intento de hacer campaña política por parte de algun@s. Es una Festa de tod@s l@s vecin@s de Lliçà, y como tal, 
se debería haber dejado al margen las propagandas electorales, y más aún si estas se hacen a costa de temas muy sensibles.
No nos podemos olvidar de l@s trabajador@s municipales, que de día y noche han trabajado para que todo esté preparado y a 
punto en cada uno de los actos que celebramos. Por ello, desde Euia Lliçà les queremos agradecer a tod@s el esfuerzo y trabajo 
que realizan durante estos días de Festa Major.

Procés participatiu “Lliçà creix amb tu”.
Al setembre s’han iniciat les sessions de treball amb participació ciutadana sobre la creació d’un nou centre per Lliçà. L’alta parti-
cipació de la sessió informativa del 15 de setembre, demostra l’ interès dels lliçanencs per aquest projecte; un projecte que porta 
anys planejat esperant realitzar-se i que ara comença a ser una realitat. La participació de tots, amb diferents visions i al marge 
de la política, és essencial per crear un nou centre que, com dèiem en el nostre article de febrer d’aquest any, sigui integrador i 
dinamitzador per a tots els barris del municipi, activi l’economia i l’ ocupació i faciliti l’accés a habitatge protegit.
Us animem a tots a participar en aquest projecte que sempre hem cregut i que hauria de funcionar com a eix de confluència.

El Partit Popular ha refusat participar a l’acte amb motiu de la Diada de l’11 de Setembre. No perquè no ens sentim part de la 
celebració, sinó com a senyal de protesta per la forma com els partits separatistes s’han volgut apropiar de la Diada i convertir-la 
en un altaveu de les seves reivindicacions. Creiem que l’11 de Setembre ha de ser la commemoració de tots els catalans, no 
només d’aquells que volen portar Catalunya a la ruïna amb un projecte de trencament amb Espanya. Per això, trobem incoherent 
que en el manifest de l’11 de Setembre afirmin que “La diada, com la senyera, representa la unió de tots els catalans i catalanes” 
i a la realitat, l’hagin convertit en una pseudo-manifestació independentista a la que molts catalans i espanyols no s’hi senten 
cridats ni representats. En el mateix manifest critiquen la judicialització de la política, però en canvi, no fan cap autocrítica per 
reconèixer que porten mesos saltant-se la llei i la Constitució i portant Catalunya a una crisi sense precedents. Nosaltres també 
creiem que Lliçà d’Amunt ha de ser exemple de convivència, solidaritat i respecte i, per això, no hem volgut participar en un acte 
separatista i tendenciós.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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opinió Entitats i Bústia del lector

Els propers dies  6-7  d’octu-
bre es realitzarà el Campionat 
d’Europa de karate Kyokus-
hinkai a Suècia, amb la parti-
cipació dels veïns del nostre 
poble Joan Carles Rufo i Aaron 
Penades, ambdós entrenats 
pel Shihan César Rufo, del Ka-
rate Rufo i professor de karate 
de l’escola Rosa Oriol.   

César Rufo Silvestre

Campionat 
d’Europa 
de karate 
Kyokushinkai

Campionat d’Espanya de Triatló 
a Pontevedra
Una cursa marcada pel vent 
i la calor. La natació van ser 
3000m per la Ria de Ponteve-
dra, la bici 115km amb un des-
nivell d´uns 1500m i la carrera 
a peu de 30km per la ciutat de 
Pontevedra, amb un temps fi-
nal de 6h41´.
Per les sensacions de cursa, 
satisfet per ser la primera de 
l’any. Al no tenir esponsor fins 
ara no tinc ritme de cursa i això 
es nota a l’hora de competir.
Cursa preparatòria pel 29 de 
setembre a Peñíscola. HISPA-
MAN, una cursa de distància 
Ironman: 3800m de natació 
vorejant el mític castell, 180km 
de bici que ens portarà cap a 
l’interior i amb un desnivell+ de 

3000m+, per acabar una mara-
tó de muntanya de 2000m+.
Dóno les gràcies als meus col.
laboradors, l’Aire Esports, Bici-
cletes Segú, Dina Rent, Centre 

Mèdic la Roca, Alimenta, Pas-
tisseria el Molinet i en especial 
a l´Esclat-Bon Preu.  

Rafael Espinar

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 28 de setembre al 4 d’octubre 
N. Salayet (Sant Eulàlia): del 5 a l’11 d’octubre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 12 al 18 d’octubre 
P. Lozano (Bigues): del 19 al 25 d’octubre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 26 d’octubre a l’1 de no-
vembre
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Grano-
llers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: 
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet 
(Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Champions League de Horseball
El cap de setmana del 8 i 9 de 
setembre es va celebrar a la ciu-
tat belga de Moorsele la Cham-
pions League de Horseball, on 
l’equip osonenc del Malla va 
conquerir la medalla de bronze 
al derrotar als portuguesos de 
La Quinta de Figueira pel resul-
tat de 12 gols a 4.
Roger Garcia de Lliçà d’Amunt, 

va tenir una destacada actuació.
Només els 8 millors equips de 
Europa, en cada categoria, ar-
riben a disputar aquesta com-
petició, per això cal destacar 
l’excel·lent resultat dels equips 
catalans, amb tres medalles i 
tres cinquenes posicions.

Anna Plana

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
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Activitats

37A MARXA PASSEIG 
Diumenge 30 de setembre
Hora de sortida: de 8h a 9h
Lloc de sortida: Centre Cívic 
de Riells del Fai
Inscripcions i informació:  

www.uecvalltenes.com / uec-
valltenes@gmail.com
Organitza: UEC Vall del Tenes 

CAMPANYA DE DONACIÓ 
DE SANG

Apunta’t a la Gimcana mitològica per 
Lliçà d’Amunt
A la dona d’aigua li ha desa-
paregut el mocador i ella ma-
teixa, amb l’ajuda d’un Dip mi-
tològic, buscarà qui ha estat el 
culpable del robatori.
Tricric també vol trobar qui 
ha estat el culpable, ja que si 
aquests éssers màgics el tro-
ben primer no dubtaran en 
acabar amb ells.

Per fer-ho, seguirem les pistes 
que ens ha deixat el culpable 
a diversos llocs d’interès i his-
tòrics de Lliçà d’Amunt. Ens 
voleu ajudar?
Pots inscriure’t a la Gimcana del 
15 al 20 d’octubre a través del 
nostre web tricric.wixsite.com/
tricric. 
La gimcana mitològica serà el 

diumenge 21 d’octubre de 10h a 
14:30 hores. L’activitat s’iniciarà 
a les 10h al costat de l’antic pou 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
La gimcana té un cost de 3€ per 
persona, que inclou una asse-
gurança i un petit obsequi per 
als participants.

Associació juvenil Tricric

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.

Intercanvis i estades d’alumnes 
estrangers a Lliçà
Continuant el nostre compro-
mís amb la multiculturalitat i 
la mobilitat internacional del 
nostre alumnat, comencem 
el nou curs rebent alumnes 
estrangers. Aquest any se-
guirem oferint diverses esta-
des lingüístiques en anglès i 
francès. Com a novetat enge-
guem un intercanvi d’alum-
nes amb el Quebec.
El dia 14 de setembre, tres 
alumnes del Quebec van inici-
ar el curs a l’institut. Aquestes 
estudiants estaran amb nosal-
tres fins el mes de desembre, i 
formen part d’un intercanvi lin-

güístic i cultural amb col·labo-
ració amb l’INS Vicenç Planta-
da de Mollet del Vallès. 
Aquest intercanvi d’estudiants 
permetrà que tres alumnes  de 
4t d’ESO de l’INS Lliçà, del 
nostre projecte integral de llen-

gües estrangeres (PILE), cursin 
el segon trimestre al Quebec.
Estem molt satisfets de poder 
oferir aquesta experiència enri-
quidora per als joves del centre. 

INS Lliçà

Yo quisiera contar una histo-
ria con FINAL FELIZ, porque 
las cosas buenas también 
hay que contarlas y yo quiero 
que se sepa.
Yo vivo en Palaudalba. El pa-
sado 11 de mayo mi hermana 
LALI vino a mi casa a pasar 
el día.
Todo muy bien, pero por la tar-
de empezó a encontrarse mal, 
vómitos, diarreas, dolor de 
barriga y esperamos haber si 
se le pasaba, pero no fue así; 
alguna vez le había pasado y 
le habían pinchado nolotil y se 
le pasaba. 
Pues bien, viendo que el do-
lor no se le pasaba, acudimos 
al CAP de Palaudarias. Allí se 
encontraba la administrativa 
MERCE, la enfermera DO-
LORS y la doctora INGRID, que 
ya se iba a hacer visitas fuera 
del CAP. Mi hermana explicó lo 
que le ocurría y pidió la inyec-
ción de nolotil. La doctora In-
grid que ya se iba, al cruzarse 
con ella, le vió muy mala cara 
y le preguntó qué te pasa. Al 
explicárselo mi hermana, le 
dijo a Dolors, hazle un electro. 
Y gracias a Dios, gracias a ella, 
a su instinto, a su profesionali-
dad, vieron que a mi hermana 
le estaba dando un infarto.
Rápidamente, Merce llamo a 
la ambulancia, policía local, un 

helicóptero, todo en cuestión 
de minutos. Entre tanto, ellas 
consiguieron hacerle bombear 
su corazón otra vez. En minu-
tos llegó el helicóptero, pro-
fesionales que también quiero 
agradecerles su labor y gente 
anónima que son poco reco-
nocidas. A mi hermana la des-
fibrilaron dos veces en el vuelo 
camino de San Pablo. 
Yo quería contar la historia con 
final feliz, porque mi hermana 
de estar muerta vive, y estare-
mos mi hermana y yo y toda mi 
familia eternamente agradeci-
dos a todos estos profesiona-
les y al hospital de San Pablo, 
que allí la llevó el helicóptero, 
dado la gravedad. 
Y allí trataron a mi hermana. 
Gracias, mil gracias a:
Doctora INGRID ARTIAGA
Enfermera DOLORS GASCON
Administrativa MERCE ALTES
Al equipo de profesionales del 
helicóptero, al Hospital de San 
Pablo, a la UCI y especialistas 
en Unidad Coronaria.
Quiero destacar que estamos 
en un pueblo pequeño, pero 
también hay profesionales 
como la copa de un pino.
GRACIAS A TODOS porque  
yo sigo mi vida y con mi  
HERMANA.
 
Esther Esteban Fuentes

Gracias

Agradecimiento
La Comissió del Sopar de les 
Àvies quiere manifestar su 
más sincero agradecimiento 
a todos aquellos que de una 
u otra manera hicieron posi-
ble que el Sopar de les Àvies 
pudiese realitzarse y un año 
más fuera todo un éxito. 
Si las circunstancias hubie-
ran sido las de otros años 
no tendría nada de extraño 
pero esta vez la climatolo-
gía no acompañó y todo se 
convirtió en un caos que 
gracias a todos los organit-

zadores y colaboradores se 
pudo arreglar. 
Trabajaron muy duro y sin 
perder nunca los estribos, la 
cual cosa no era nada fácil 
dada la situación.
Por ello, queremos agradecer 
de todo corazón la gran labor 
realitzada. 
Sin ellos nunca hubiera sido 
posible. 
Muchas gracias. 

Comissió del Sopar de les 
Àvies

Dijous 11 d’octubre
Horari: de 17h a 21h
Lloc: 
Centre d’Atenció Primària
Organitza: 
Banc de Sang i Teixits



Pompeu Fabra va néixer 
l’any 1868 al barri de la Salut 
de Gràcia. Era el petit de 12 
germans i el seu pare va ser 
escollit Alcalde de la Vila de 
Gràcia durant la Primera Re-
pública Espanyola. Va cursar 
estudis d’enginyeria industrial 
i ho va alternar progressiva-
ment amb el seu fort interès 
per la filologia que va anar 
aprenent de forma autodidac-
ta. L’any 1902 va guanyar la 
càtedra de química de l’esco-
la d’enginyers de Bilbao.
L’any 1912, va publicar en 
castellà la primera versió de 
Gramática de la lengua cata-
lana, que fixa els fonaments 
i els límits dels següents tre-
balls gramaticals sobre el ca-
talà, d’acord amb les tendèn-
cies més innovadores de la 
lingüística d’Europa. Ja a Bar-
celona, i a partir de l’any 1918 
amb la publicació de la sego-
na versió, revisada i ja en ca-
talà, de Gramàtica catalana, 
s’inicia l’etapa més fecunda 
dels treballs filològics de Fa-
bra. La gramàtica fou adopta-
da com a normativa oficial per 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
Al 1932 accedeix directament, 
per raó del seu prestigi, a la 
càtedra de la llengua catalana 
de la Universitat de Barcelo-
na, amb el que, per primera 

vegada, el català entrava de 
forma oficial a l’àmbit univer-
sitari. Aquell mateix any va 
publicar el Diccionari general 
de la llengua catalana i el Curs 
mitjà de gramàtica catalana, 
un manual per a ús escolar re-
editat l’any 1968 amb el títol 
d’Introducció a la gramàtica 
catalana, conegut popular-
ment com el Fabra.
Fabra va ser un dels signants 
del manifest “Per la conserva-
ció de la raça catalana” publi-
cat l’any 1934.
El Fabra va ser pensat com a 
projecte d’un futur diccionari 
oficial que publicaria l’Institut 
d’Estudis Catalans. Els cri-
teris que van presidir la seva 
creació varen ser per exem-
ple, l’exclusió d’arcaismes i 
dialectismes de difícil admis-
sió per als parlants, el refusar 
termes procedents d’altres 
llengües que substitueixin 
paraules pròpies del català 
o impossibilitin la creació de 
termes nous o la incorporació 
de paraules tècniques d’ori-
gen grecollatí o del patrimoni 
universal, adaptant-les a les 
característiques de la llengua 
catalana.
Fabra fou gran aficionat a 
l’excursionisme i, a més, va 
desenvolupar una destacable 
trajectòria com a dirigent es-

portiu a la secció de tenis del 
Fútbol Club Barcelona i també 
durant la Segona República 
fou el màxim responsable de 
l’esport català, com a presi-
dent de la Unió Catalana de 
Federacions Esportives.
Al final de la guerra civil es va 
exiliar a França – va creuar 
la frontera el 31 de gener de 
1939 – i es va instal·lar a la lo-
calitat de Prades, a prop dels 
Pirineus, on va morir el dia de 
Nadal de 1948.
Pompeu Fabra i Poch fou un 
home de gran prestigi i va 

gaudir de moltíssima popula-
ritat a Catalunya. Entre l’any 
1931 i 1936 va ser objecte de 
molts homenatges, sent nom-
brat doctor honoris causa per 
la Universitat de Tolosa, va ser 
president honorari de la Soci-
etat Catalana d’Estudis Histò-
rics i va presidir els Jocs Flo-
rals de Montpeller. L’Any 1980 
es va posar el seu nom a una 
via del barri de la Salut, de 
Barcelona, on nasqué  i l’any 
1990 es va crear la Universitat 
Pompeu Fabra, de Barcelona, 
que porta el seu nom. 

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

Pompeu Fabra

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: 

Aquest 2018 es commemora el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra, enginyer 
industrial i lingüista català, conegut per haver establert la normativa moderna de la llengua 
catalana.


