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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Just començar el setembre
i uns dies abans d’iniciar el
curs escolar i ja veiem a l’horitzó la Festa Major de Lliçà
d’Amunt, i una setmana abans
podrem escalfar motors, i mai
millor dit, amb una nova edició
de les 24 hores internacionals
de resistència en ciclomotors.
És una sensació que al nostre
municipi comencem amb força i amb moltes activitats, que
és el que ens permet la Festa
Major, gaudir del millor de la
nostra cultura i de les nostres
entitats.
I no n’hi ha per menys. La Festa Major de Lliçà d’Amunt és
una cita ineludible per mèrits
propis que no te la pots perdre. Ja fa anys que la Festa
Major s’ha consolidat plenament i que exerceix una gran

atracció entre tota la gent de
la vila, i també dels municipis
de les rodalies. Els secrets
de l’èxit són molts: la varietat
d’actes, l’altíssima participació, el bon ambient que es
respira durant els cinc dies...
però vull subratllar l’esforç
que totes les entitats i col·lectius fan per millorar, any rere
any, l’oferta d’activitats per als
participants. Aquesta vocació
de millora contínua forma part
de la nostra manera de fer.
A Lliçà d’Amunt no ens conformem a fer les coses tan bé
com l’any passat, sinó que
sempre ens esforcem a superar el llistó i a afrontar nous
reptes. Aquesta autoexigència és la que ens permet i facilita la transformació constant
de la vila, sense perdre’n mai

l’essència, sense oblidar qui
som ni d’on venim.
Ha arribat l’hora de recuperar
el barret de palla, les samarretes i els mocadors de les
diverses colles, i de sortir al
carrer per gaudir de la Festa
Major i compartir-la. Us animo
que assistiu als actes amb la
família, amb els amics; que
convideu gent d’altres llocs
a participar de la Festa Major
de Lliçà d’Amunt, perquè la
nostra Festa Major és patrimoni del poble, construït amb
l’esforç de moltes persones i
entitats.
Us convido a submergir-vos
en el programa i que descobriu dia a dia, activitat a activitat i lloc a lloc aquesta Festa
Major que és vostra i que la

feu vosaltres. No em voldria
acomiadar sense recomanar-vos que estigueu atents a
les xarxes socials i a les activitats de Festa Major, ja que
tenim força sorpreses preparades.
Com ja sabeu, aquest any no
us podré acompanyar en la
nostra Festa Major ja que em
trobo en plena recuperació
després d’haver patit un infart
que m’ha obligat a retirar-me
uns mesos de la vida pública. Des d’aquestes línies, vull
agrair amb tota sinceritat les
centenars de mostres d’afecte que hem rebut, tant jo com
la meva família. Us estaré
sempre agraït!
Moltes gràcies i visca la Festa
Major!

Enquesta Ciutadana

Marxa de vacances amb animals de companyia?
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
si els lliçanencs i lliçanenques quan marxen de vacances ho fan
amb els seus animals de companyia. El resultat ha estat que,
de les 79 persones que han participat a l’enquesta, un 56% ha
contestat afirmativament; un 41% ha dit que no; i un 4% ha triat
l’opció NS/NC.
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NS/NC

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes
està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests
resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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Comença la Festa Major
La programació d’enguany compta amb un munt d’activitats dirigides a gent de totes les edats i, com a novetat,
s’ha creat un lema, “Estimis a qui estimis, Lliçà t’estima a tu”, que molts actes portaran implícit.

La programació de la Festa Major d’enguany compta amb un
munt d’activitats dirigides a
gent de totes les edats, organitzades per l’Ajuntament i les
entitats locals.

Sota el lema “Estimis a qui estimis, Lliçà t’estima a tu”, el dijous 6 de setembre a la tarda a
la plaça Catalunya es donarà
inici a la Festa Major 2018 amb
la 3a Festa dels Colors (Holli

Dolly) i al vespre a la Biblioteca
Ca l’Oliveres es farà el pregó de
Festa Major a càrrec de l’Ateneu
L’Aliança, entitat guanyadora del
premi Lliçanenc de l’Any 2018.
Un cop acabat el pregó, es llençarà una tronada que simbolitzarà l’inici oficial de la Festa Major
i es farà un brindis amb tothom.
En aquell moment, s’obrirà un
“foodtruck street” i, per finalitzar,
tindrà lloc un espectacle d’humor, “Cincuenta sombras de
Andreu”, que parodia una de les
novel·les més polèmiques dels
darrers anys.
El divendres 7 de setembre, a
la tarda s’obrirà L’Embarraca’t,
l’espai del Pinar de la Riera on
entitats locals ofereixen menjar
i beure, i on també s’ofereixen
activitats i concerts; la primera
nit hi haurà la Nit Jove on actuaran el jove DJ i productor musical lliçanenc Sfer i el prometedor
discjòquei Albert González amb
la sessió #Datvibes. I, al vespre,

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.

a la plaça de Catalunya, se celebrarà 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.
El dissabte 8 de setembre a la
tarda hi haurà el primer concert
de Festa Major amb la Chatta
Orquestra, que també amenitzarà el ball a la nit. A l’Embarraca’t
actuarà 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
els DJs PDPausa.
El diumenge 10 de setembre al
matí al Pinar de la Riera tindrem
la Melé de Botxes de Festa Major i a la piscina una Masterclass
de ball. I, a L’Embarraca’t, a la
tarda tindrà lloc un espectacle
infantil, “Pallazzo”, i a la nit, la
festa “I love the 80’s & 90’s” a
càrrec del DJ Adrià Ortega on
sonaran les cançons més em-

blemàtiques d’aquestes dècades i el Vaparir Tour de Ràdio
Flaixbac amb Carles Pérez, Dídac Tomàs, Andreu Presas i el
Gran Germán.
El dilluns 10 de setembre, festiu
local, serà el dia especial per a
la gent gran amb la el 42a Festa d’Homenatge a la Vellesa.
Aquest dia a la tarda hi haurà el
segon concert de Festa Major
a càrrec de l’Orquestra Costa
Brava, que també serà l’encarregada de fer el ball a la nit. A
l’Embarraca’t també es farà un
espectacle infantil a la tarda,
“Gelicadabra,” i concerts a la
nit, “The Covers Band”, “Buhos”
(un dels grups festius referencials dels Països Catalans) i el DJ
Tedix.
El dimarts 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al
matí es faran els actes oficials
de la Diada. I els dies de Festa
Major acabaran amb un espectacle pirotècnic.
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També tindrem Fira d’atraccions al camp del costat de l’INS
Lliçà.
Per altra banda, entre les activitats organitzades per les entitats
locals hi ha la II Ruta del Pintxo,
que tindrà lloc entre els dies 1 i 7
de setembre amb inauguració el
dia 31 d’agost i veredicte l’11 de
setembre; el triangular de billar
quatre modalitats, el dissabte 1
de setembre; la II Roller Disco
L’Aliança, el dimecres 5 de setembre; 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 i l’Exhibició de
Patinatge Artístic, el dissabte 8
de setembre; la XXXIV Trobada,
Cercavila i Ballada de Gegants
i Geganters, el diumenge 9 de
setembre; la Missa d’Homenatge a la Vellesa, el dilluns 10 de
setembre; Correfocs i la V Marxa de Torxes: Homenatge als
Màrtirs del 1714, el dilluns 10 de
setembre; l’Arrossada L’Aliança
Batega i el Bar de Feria Flamenca, el dimarts 11 de setembre;
i, evidentment, La Juguesca, la
tradicional gimcana de proves

on participa tot el poble dividit
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.
Però, els dies previs (dilluns 3,
dimarts 4 i dimecres 5) a la tarda es faran activitats infantils
a la biblioteca (“Una paradeta
particular”, explicació del conte
“La masia de les paraules” i taller familiar de cuina en anglès

“Little Chef”). I, una de les novetats d’enguany és que aquests
dies previs s’han potenciat amb
un programa de concerts en
comptes de cinema a la fresca,
“Freelove Music Terrace”, que
tindran lloc a la nit a la piscina
(Joan Tena, Dick Them Trio i
Jordi Belza).
Juntament amb aquest butlletí es reparteix el programa de
mà de la Festa Major 2018 amb
totes les activitats que s’han organitzat, les quals també podeu
consultar en el web municipal. A
les pàgines centrals del progra-

ma, perquè es pugui desprendre i fer servir com a programa
a part, hi ha tota la informació
sobre la Ruta del Pintxo.
L’Ajuntament dóna les gràcies
a les empreses patrocinadores
que han col·laborat econòmicament en aquesta edició de la
Festa Major.
* Concurs d’Instagram: Del 6
a l’11 de setembre, mostra’ns
com vius la Festa Major a través
de fotografies dels actes festius
amb l’etiqueta #estimalafesta.
Hi haurà premis.

“Només Sí és Sí” #alertallimac Diada Nacional de
Durant la Festa Major hi haurà un “Punt lila” per prevenir, sensibilitzar, Catalunya
detectar i atendre en tot allò relatiu a les violències sexuals.

El “Punt lila” estarà situat a l’Embarraca’t sota una carpa blanca
identificada amb l’eslògan “Només Sí és Sí, unes festes lliures
d’agressions sexistes”, que estarà oberta en horari nocturn.
En aquest espai hi haurà tècnics
de l’Ajuntament i voluntaris de
diferents entitats del municipi
que repartiran material pedagògic i oferiran un servei professional d’informació i acompanyament per a la prevenció,
sensibilització, detecció i atenció de situacions de violència
sexista. També s’assessorarà
sobre la manera d’actuar en
cas de presenciar o patir una
agressió o assetjament sexuals,
trucant als telèfons de la Policia Local (938 607 080), el 112
d’Emergències o el 900 900 120
d’Atenció gratuïta i confidencial
de 24h contra la violència masclista.
Recordem que també existeix el
PADI, el Punt d’Assessorament
a Dones sobre lgualtat, de la regidoria d’Acció Social, que funciona de dilluns a divendres, de
9h a 14h, i dilluns de 16h a 19h,
o bé al telèfon 938 607 220.
A través de la campanya de
sensibilització, s’emplaça a totes les persones que promoguin

L’Ajuntament ha organitzat un acte oficial
per commemorar l’11 de setembre la Diada
Nacional de Catalunya.

L’acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya tindrà lloc
el dimarts 11 de setembre al
Parc del Tenes, al voltant del
Monument al Tricentenari.
Començarà a les 10h amb un
esmorzar institucional, seguit
d’una mostra de balls i danses a càrrec del Ball de Gitanes. A les 11h es farà la lectura d’un manifest institucional i
un espai festiu de llibertat i en
contra de les agressions sexistes.

També s’ha creat un hashtag
#alertallimac per a les xarxes
socials.

l’hissada de la senyera, al so
del Cant de la Senyera a càrrec de la Bandeltenes, seguida d’una ofrena floral. Per finalitzar l’acte, es cantaran Els
Segadors i, a les 12h, hi haurà una ballada de sardanes
amb l’entitat local Tocats per
la sardana i l’acompanyament
musical de la Cobla Ciutat de
Granollers.
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Servei de bus nocturn per
Festa Major
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19 anys al costat de la
Mobilitat Sostenible

Del divendres 7 al dimarts 11 de setembre, les línies A3, A21 i A40
donaran servei de bus nocturn.
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La regidoria de Transport públic i Mobilitat posarà en marxa, del divendres 7 al dimarts
11 de setembre, un servei de
bus nocturn per apropar els lliçanencs i lliçanenques als escenaris de la Festa Major.
Les línies A3 (Centre-Can
Xicota), A21 (Centre- La Serra-Palaudàries) i A40 (Tricentenari-Can Farell) circularan des
que acabi el servei diürn fins
a les 5 de la matinada (menys
el darrer dia, que ho farà fins a
les 12 de la nit). La freqüència
de pas d’aquest servei de bus
nocturn serà d’una hora.
Podeu consultar els horaris en
el programa de Festa Major i al
web municipal.

a Barcelona

El Bus Exprés segueix creixent
Ara fa 5 anys de la posada en
servei de la línia e7.
Inicialment, aquest servei de
Bus Exprés del Corredor del
Tenes es va anomenar 777;
no va ser fins el 12 de setembre del 2013 que va entrar a
formar part de la xarxa d’autobusos Exprés.cat, passant
a ser la sisena línia d’aquesta
xarxa d’autobusos i la primera que entrava en servei al Vallès Oriental.
Fins a dia d’avui, la línia d’autobús exprés que uneix els
municipis del corredor del Tenes amb Barcelona ha transportat a més de 1.108.249
usuaris.
El passat mes d’agost, l’e7 va
sumar 17 noves expedicions
tots els dies feiners d’aquest

Resultats anuals 2010 - 2018

PREVISIÓ
241.227
200.300

143.339

67.778

78.941

158.065

174.351

98.512

23.323
2010

2011

2012

2013
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mes, que es va sumar a la
millora que ja es va aplicar a
partir del mes de gener, amb
8 expedicions més d’anada i
8 de tornada els dies feiners,

2015

2016

2017

2018

excepte durant el mes
d’agost. D’aquesta manera,
l’e7 ara compta amb 43 expedicions durant l’any, menys
al mes d’agost que en té 33.

Amb el lema “Combina i moute”, del 16 al 22 de setembre
se celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat que, a més
de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també
vol garantir la mobilitat com a
un dret transversal per a totes
les persones.
Aquest esdeveniment vol promoure hàbits de mobilitat més
sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta o en
transport públic, així com visualitzar els canvis possibles en
l’ús de l’espai públic, millorar
la qualitat de l’aire i la reducció
de la contaminació.
El Dia Mundial Sense Cotxes,
que tindrà lloc el 22 de setembre, posarà el punt i final
a la Setmana. La celebració
d’aquest dia posa de manifest
la necessitat de reduir la presència dels vehicles privats a
motor per tal de reduir també
de manera important la contaminació ambiental, tant de
l’aire com de soroll, i millorar la
qualitat de vida de tothom, a la
vegada que recuperar els carrers com espais de gaudi per a
la ciutadania.
Com cada any (ja en fa 19), Lliçà d’Amunt celebrarà aquestes diades. Es participarà a la
“Cursa del Transport Interurbà”, que tindrà lloc el 19 de
setembre. En aquesta cursa
es compararan, un cop més, el

temps i les despeses de desplaçament d’un usuari en cotxe i un altre utilitzant la línia e7
del bus exprés, en un trajecte
a Barcelona. A més, coincidint
amb els 5 anys de la posada
en servei de la línia e7, els cinc
municipis que formen el Corredor del Tenes faran un acte de
promoció i divulgació adreçat
als usuaris, que tindrà lloc el
25 de setembre de les 6,30h a
les 10,30h a la parada principal de cada municipi, i un acte
institucional a les 12,30h a la
parada de Bigues, capçalera
de la línia e7.
Per altra banda, la regidoria de
Transport públic i Mobilitat torna a oferir a les escoles, a través
del Programa d’Activitats Educatives (PAE), el taller “Tens el
Teu Bus”, que es portarà a terme del 2 al 5 d’octubre.
SETMANAEUROPEA
DELAMOBILITAT
16-22 setembre 2018

#mobilityweek

#mobilitat2018

facebook.com/setmanadelamobilitat
mobilitat.gencat.cat/setmana
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39a edició de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors
Nombrosos pilots locals, alguns dels millors pilots de Motocròs
i Enduro a escala nacional i internacional, i equips estrangers
rodaran, a partir del dissabte 1 de setembre a les 19h, 24 hores
ininterrumpudes demostrant la seva resistència i la de les seves
màquines, en un circuit molt tècnic i exigent.

La 39a edició de les 24 Hores
Internacionals de Resistència
en Ciclomotors de la Vall del
Tenes-Gran Premi Barnasfalt,
organitzades pel Grup 24 Hores,
tindran lloc els dies 31 d’agost i
1 i 2 de setembre, en el circuit
que es munta per a l’ocasió al
Pinar de la Riera. L’Ajuntament
manté el suport a aquest acte,
convertit en referent del món del
motor, en una festa emblemàtica
del poble i en un impacte turístic
i econòmic per a la zona (hi passen el doble de persones que el
cens actual de Lliçà d’Amunt).
Aquesta edició comptarà, una
vegada més, amb nombrosos
pilots locals, alguns dels millors
pilots de les especialitats de Motocròs i Enduro a escala nacional
i internacional, i també equips
estrangers -equips francesos i

italians-, amb la qual cosa es
confirma la internacionalització
de la prova. Entre els inscrits, 33
equips, hi ha tres equips internacionals, un equip de fèmines,
quatre de la Vall del Tenes i un
sub-20. És destacable la inscripció d’un equip d’Illa Cristina (Huelva) que aquesta serà la
seva tercera edició participant.
La carrera s’ha anat professionalitzant per part dels equips
que competeixen ja que cada
vegada són ciclomotors més
resistents i pilots més preparats, alguns d’ells professionals
i campions del motor com Oriol
Mena o García Vico.
La prova d’enguany no canvia
a nivell de normativa. Igual que
anys anteriors es continuaran
mantenint diferents categories
per obrir el ventall de partici-

pants en cadascuna d’elles i així
facilitar la possibilitat dels equips
menys professionals a competir
i imposar-se en la categoria més
adequada a cadascun d’ells. La
carrera mantindrà novetats de
les darreres edicions com el sistema de cronometratge online,
que permet als equips disposar
de tota la informació de la cursa en temps real, o l’ús del reg
per evitar la polseguera que havia ocasionat algun que un altre
problema a pilots i màquines.
Pel que fa a les activitats paral·
leles que s’organitzen per dinamitzar la visita del nombrós públic que hi assisteix, destaquen
una fira a la zona del village i un
complet programa d’activitats
lúdiques i culturals, amb espectacles infantils i per a adults,
com concerts en directe i focs
artificials. Com cada any, algunes d’aquestes activitats tenen
caràcter solidari, com la donació
a una ONG de la recaptació de
la ”macro tirolina” que travessa
part del circuït.
Durant la presentació del programa d’enguany, que va tenir
lloc el passat 25 de juliol a l’ateneu l’Aliança, el president del
Grup 24 Hores, Francesc Padró,
va agrair la col·laboració dels
organismes institucionals com
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
la Mancomunitat de la Vall del
Tenes i la Conselleria d’Esports
de la Generalitat que recolzen
cada any aquesta mítica carrera.
També va reconèixer el gran suport dels patrocinadors que any
rere any creuen en l’esdeveniment i ajuden al fet que segueixi
millorant. I sobretot a la desenes de voluntaris que aporten
la seva col·laboració durant el

XXXI Cursa de la Vall del
Tenes,1/3 de Marató
Un any més, l’11 de setembre
torna la Cursa de la Vall del Tenes.
Es tracta del clàssic terç de Marató amb una ruta circular que
comença a les 9h a les Pinedes
de Castellet de Sta. Eulàlia de
Ronçana.
Aquest any, les 350 inscripcions
es realitzen únicament on-line.

Els preus continuen sent populars, només 8€ per el xip groc,
10€ el xip de lloguer i 13€ per
comprar el xip.
La inscripció inclou tres avituallaments, servei de dutxa, entrada a piscina i esmorzar i obsequi de la cursa.
Per a més informació: www.
mancomunitatvalltenes.cat.

cap de setmana i contribueixen
que les 24 hores Internacionals
de Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes-Gran Premi
Barnasfalt sigui un èxit tant d’organització com d’espectacle.
En aquest mateix acte, l’Alcalde en funcions, Jordi Juárez, va
destacar la importància de l’esdeveniment per a Lliçà d’Amunt
i l’èxit que any rere any s’aconsegueix tant en participació com
en públic, i va confirmar l’estabilitat de la prova que l’any que ve
arriba a la 40ª edició, cosa que

suposa una solidesa en l’organització i la gestió.
La imatge de la 39a edició de
les 24 Hores de Resistècia en
Ciclomotors de la Vall del Tenes-Gran Premi Barnasfalt és
obra de Marc València, alumne
de 5è de Primària de l’Escola Lliçà d’Amunt, guanyador del Concurs de cartells, que aquest any
ha comptat amb gairebé 300
propostes de les escoles de la
Vall del Tenes participants.
Més informació:
www.24hores.cat.
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2018, Any Pedrolo

Biblioteca Ca l’Oliveres

La Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà, durant aquest mes de setembre,
una exposició i un espectacle de contes i poesia visual relacionats
amb aquesta efemèride.
Exposició “Pedrolo, més
enllà dels límits”
L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, tant en
la seva dimensió biogràfica
com literària. S’explicita la
relació de l’autor segarrenc
amb el concepte de límit i,
per extensió, amb el de llibertat. Pedrolo escriu en un
afany enorme de capturar
l’inefable, d’esdevenir un “fenomenòleg”, per tal de bastir el seu complex corpus literari, multiforme en temes i
estils, però alhora global, de
gran coherència i sovint censurat. La negació de qualsevol cotilla el mena a traspassar els límits per fer-nos
reflexionar i situar la literatura
catalana a l’alçada de qualsevol gran literatura. Pedrolo
fou un avançat al seu temps.
Aquesta exposició, produïda
per la Institució de les Lletres
Catalanes i el Departament
de Cultura de la Generalitat
de Catalunya amb motiu de
la commemoració dels 100
anys del naixement de Manuel de Pedrolo, es podrà visitar del 3 al 24 de setembre,
a la primera planta, en horari
de biblioteca.
Espectacle “Manuel de Pedrolo, cercador de ressons
i criatures d’aire”
Espectacle basat en la recerca dels seus contes i la poesia visual a càrrec del grup
Para Bé l’Orella i de Miquel A.
Mercader.
Aquest espectacle tindrà lloc
el dimarts 25 de setembre a
les 18h.
A continuació, es farà la
presentació de la nova temporada del Club de lectura
d’adults, que hauran llegit

Exposició “PEDROLO, MÉS
ENLLÀ DELS LÍMITS”
Del 3 al 24 de setembre
Horari: en horari de biblioteca
ESPECTACLE INFANTIL “UNA
PARADETA PARTICULAR”
Dilluns 3 de setembre
Cançons, rialles i endevinalles. Mai
haviat estat tan divertit anar a mercat! A càrrec de la Cia. La Bleda.
Hora: 18h

l’obra de Pedrolo Tocats pel
foc. Aquesta presentació anirà càrrec de Lola Tresserras,
dinamitzadora del club.
Manuel de Pedrolo
Manuel de Pedrolo i Sánchez
de Molina (poeta, dramaturg,
contista, novel·lista, articulista, traductor) va néixer a
l’Aranyó (Segarra) l’any 1918
i va morir a Barcelona el 1990.
El Govern de la Generalitat ha
aprovat el centenari del seu
naixement com a commemoració oficial de l’any 2018.
La seva intenció era normalitzar a tots els nivells la literatura en llengua catalana, la
qual cosa volia dir acostar-la
a tot tipus de lectors. Per això
va experimentar amb totes les
possibilitats, des del “negre”
a la ciència-ficció, la novel·la
eròtica o el teatre de l’absurd.
També per aquest motiu la
seva tasca com a traductor
(va traduir nombroses obres
d’autors contemporanis anglosaxons i francesos) resulta
d’una gran importància.
De fermes conviccions ideològiques, Manuel de Pedrolo va
posar l’escriptura al servei
del país, alhora que confegia
una obra innovadora, valenta i transgressora que mai no
va ajustar-se als cànons establerts. Els seus problemes
amb la censura van ser greus
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i constants, i un bon nombre
de les seves novel·les van
veure la llum amb molts anys
de retard.
Sense pretensió d’exhaustivitat, i a banda de les novel·les
més conegudes ‒Mecanoscrit
del segon origen i Joc brut‒ el
corpus pedrolià conté projectes tan ambiciosos com els
onze títols del cicle Temps
obert, la tetralogia de La terra
prohibida i d’altres obres tan
importants com Cendra per
Martina, Totes les bèsties de
càrrega i els reculls de contes Crèdits humans i Trajecte
final.
Per a més informació: http://
cultura.gencat.cat/ca/anymanueldepedrolo/inici/

conte “LA MASIA DE LES PARAULES”
Dimarts 4 de setembre
Amb motiu del 8è aniversari de la
biblioteca. Explicació del conte sobre la història de la nostra biblioteca editat amb motiu del seu 5è
aniversari, a càrrec de les mateixes
autores, Joana Moreno i Núria Ramon. En acabar, hi haurà berenar.
Hora: 18h
TALLER “LITTLE CHEF”
Dimecres 5 de setembre
Taller familiar de cuina en anglès
on també es canta, es balla i es
fan activitats manuals, a càrrec
de l’escola Kids&us.
Hora: 18h; Inscripcions: cal inscriure’s prèviament a partir del 3
de setembre. Places limitades.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“PEPE I JO”
Dimecres 5 de setembre
A càrrec de l’autor del llibre, l’actor i director teatral Joan Lluís
Bozzo, gran amic de Pepe Rubianes, del qual parla en el llibre.
Hora: 19.30h
taller “Folrem llibres”
Dimecres 12, dijous 13 i divendres 14 de setembre
Ensenyarem a folrar llibres a petits i
grans. Només cal portar els llibres i
la biblioteca hi posa el material.
Horari: de 17h a 20h
L’HORA DEL VERMUT
Dissabte 15 de setembre
Hora: 12h

XERRADA “L’ACOMPANYAMENT DES DEL NAIXEMENT
FINS ALS 3 ANYS”’
Dimarts 18 de setembre
Xerrada sobre la necessitat de
crear el vincle, el respecte al ritme de cada infant i el joc lliure i
autònom, a càrrec de Núria Ferrando, fisioterapeuta i especialista en desenvolupament infantil
sota el paradigma educatiu de
Emmi Pikler. Adreçat a famílies
amb infants fins als 3 anys.
Hora: 17h; Inscripcions: cal inscripció prèvia.
ESPECTACLE “MANUEL DE PEDROLO, CERCADOR DE RESSONS I CRIATURES D’AIRE”’
i presentació de la nova
temporada del club de
lectura d’adults
Dimarts 25 de setembre
Hora: 18h
PRESENTACIÓ DEL club de
lectura “LLEGIR EL TEATRE”
Dijous 27 de setembre
Hora: 18h
“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”: VISITA ALS HORTS I LA
GRANJA DE GALLINES DE
CAN QUIMET GALL
Divendres 28 de setembre
Can Quimet Gall és una masia situada a les afores de Lliçà
d’Amunt amb unes boniques
vistes. L’Ariadna i el Roger són
els responsables d’aquesta petita
explotació familiar on produeixen
verdures i ous ecològics certificats.
Hora: 18.30h; Inscripcions: cal inscripció prèvia.
* Fins al 8 de setembre, la Biblioteca Ca l’Oliveres obre els matins de dimecres i divendres de
10h a 14h i les tardes de dilluns
a divendres de 16h a 20.30h; els
dissabtes està tancada. Però, el
divendres 7 de setembre la biblioteca només obrirà en horari
de matí i el dissabte 8 i el dilluns
10 de setembre estarà tancada.
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“Llegir el teatre”

L’Hora del vermut

La Biblioteca Ca l’Oliveres té una nova proposta de club de lectura:
“Llegir el teatre”.
“Llegir el teatre” és un Club de
lectura sobre textos teatrals,
on a cada sessió es llegirà i
parlarà d’una obra inclosa en
la programació del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
Aquest activitat està dirigida
a qualsevol persona interessada a:
-Llegir i compartir una estona
parlant de lectures poc habituals.
-Iniciar-se en la lectura de textos de teatre i en tot allò que
envolta el fet teatral, per poder-lo entendre i gaudir amb
més profunditat.
-Disposar d’eines per ser un
espectador de qualitat davant
qualsevol forma d’espectacle i
de cultura en general.

-Enriquir-se a través de les
aportacions del grup.
A cada trobada, els participants podran compartir i intercanviar opinions sobre l’obra
proposada a la sessió anterior,
acompanyats d’un conductor
vinculat a la biblioteca i al TNC,
que aportarà materials complementaris de primera mà sobre
els textos i els muntatges, per
aprofundir en alguns dels aspectes més rellevants de l’obra
i desgranar-ne els menys evidents.
La biblioteca facilitarà els
exemplars dels textos als
membres del club, que es podran quedar l’exemplar.
A més, els lectors del club podran gaudir d’un 15% de des-

Vine a la presentació!
Dijous 27 de setembre
a les 18h
A la

compte per als espectacles de
la temporada 2018/19 del TNC.
El Club de lectura sobre textors teatrals “Llegir el teatre”
es presentarà el dijous 27 de
setembre a les 18h. Vine a la
presentació!

A partir d’aquest mes de
setembre, la Biblioteca Ca
l’Oliveres comença una nova
activitat, l’Hora del vermut,
que té com a objectiu donar
a conèixer l’espai Cuina creat
aquest mateix any.
Aquesta nova activitat es portarà a terme el primer dissabte de mes a les 12 del migdia.
Hi haurà tasts de diferents
productes, des del mateix
vermut, fins a un tast d’oli, de
mels, de formatges, de vins...
i s’elaboraran tapes i aperitius per fer el vermut entre
tots els participants.
La primera sessió de l’Hora del vermut tindrà lloc el
dissabte 15 de setembre i
es comptarà amb un tast de
vermut a càrrec de la Botiga
La nu-nu i el Celler d’Osona,
adreçat a adults a partir de
18 anys. Cal inscripció prèvia

i les places són limitades.
Espai Cuina
L’espai Cuina és un centre
d’interès que agrupa tots els
documents de què disposa la
biblioteca sobre cuina, agrupats en subtemes: Història de
la cuina, Restauració i hosteleria, Parem taula, Tècniques
culinàries, Cuina d’autor, Arrossos, Bolets, Batuts verds,
Cuina i Salut, Dietes, Cuina
Vegetariana, Cuina Catalana,
Receptaris, Productes, L’hora
del vermut, Del mar a taula,
Viatges gastronòmics, Fet a
mà, Va d’ous, Sopes i cremes, Entre pa i pa, Taula de
formatges, Maridatge, Desig
de xocolata, Postres i dolços,
Gelats i sorbets, Sobretaula,
Anem de copes, Espècies i
Cuina afrodisíaca.

El jovent llegeix
Fa 6 anys que joves de Lliçà d’Amunt es troben a la Biblioteca Ca
l’Oliveres per parlar de llibres... si, el jovent llegeix, i molt!
A la sala de dalt de la biblioteca hi ha una espai amb un
graffiti on es llegeix ben clar i
ben acolorit “Deixa’m Llegir!”,
aquestes lletres anuncien que
allà passen coses, moltes coses... allà hi ha un lloc de trobada exclusiu per a joves, allà
hi ha llibres, novel.les, còmics,
biografies, allà hi ha autors que
ens visiten i ens presenten les
seves obres, allà hi ha activitats al voltant de la lectura i
pensades per a ells, allà hi ha
concursos, jocs, berenars...
“Deixa’m llegir!” és el nom del
Club de lectura jove de la Biblioteca Ca l’Oliveres i, a partir de
l’octubre, tornen les trobades,
que estan obertes a tots els
nois i noies del poble que tinguin ganes de compartir lectu-

Taller de Folrar llibres
La Biblioteca Ca l’Oliveres vol
ajudar les famílies a preparar
la tornada a l’escola i ha organitzat un taller per aprendre a
folrar llibres, adreçat a petits i
grans.

res amb altres joves, de xerrar,
de descobrir i de somiar.
No tinguis vergonya! Si t’agrada llegir, si tens ganes de
conèixer altres joves que comparteixen la teva passió, si vols

descobrir un munt d’activitats
al voltant dels llibres... t’esperem a la biblioteca!
Les trobades són els primers
dijous de cada mes, d’octubre
a juny, de 18h a 19.30h.

Cada participant haurà de portar els llibres que vulgui folrar i la
biblioteca hi posarà el material.
El taller tindrà lloc els dies 12,
13 i 14 de setembre de 17h
a 20h.
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L’Escola de Persones Adultes
de la Vall del Tenes comença
les classes
El nou centre de la Mancomunitat oferirà un ampli ventall de formació
a partir del 17 de setembre. Després de les preinscripcions, comença
el període d’inscripcions definitives, del 3 al 12 de setembre.
La Mancomunitat de la Vall del
Tenes engega la seva pròpia escola d’adults a partir d’aquest
mes setembre, coincidint amb
l’inici del curs escolar 20182019. És un projecte que neix
de la iniciativa dels quatre municipis de la Vall del Tenes: Bigues
i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de
Vall i Santa Eulàlia de Ronçana,
amb l’objectiu de facilitar formació a aquelles persones que
no han pogut finalitzar els seus
estudis o que simplement volen
formar-se més.
Durant el període de preinscripció, 106 persones han sol·licitat
plaça per ampliar la seva formació al nou centre de la Manco-

munitat de la Vall del Tenes. Del
3 de setembre i fins el 12 de
setembre està obert el període
d’inscripcions definitives.
L’empresa Ept (Eines per a tothom) va guanyar la licitació per
a la gestió de l’Escola de Persones Adultes (EPA) de la Vall
del Tenes i ha treballat de valent
perquè tot estigui a punt per començar les classes el proper 17
de setembre.
L’EPA engega amb una gran
oferta formativa. Inicialment,
classes de Graduat en Educació
Secundària (GES-1 i GES-2), de
cursos per l’accés a la universitat per a majors de 25 anys i per
a majors de 45 anys i de les pro-

ves d’accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior. També
s’oferiran classes d’informàtica i
de llengües catalana, castellana
i anglesa.
El centre es troba a l’antiga
escola Sant Baldiri de Lliçà
d’Amunt (c. de Jaume I, 15-45),
on s’oferiran les classes de les
17.00 h a les 22.00 h; telèfon
93 841 46 52 i correu electrònic
(epavt@mvalltenes.cat). També
trobareu aquesta escola a les
xarxes:
https://www.facebook.com/
EPAVallTenes/
https://twitter.com/EValltenes
https://www.instagram.com/
epavalltenes

Formar-se per a l’ACTIC
QUÈ ÉS L’ACTIC?
- Acreditació de Competències
en Tecnologies de la Informació
i la Comunicació.
- És una certificació oficial de la
Generalitat de Catalunya.
- Permet a qualsevol persona de
més de 16 anys demostrar les
seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador
que s’avalua automàticament.
- Es pot optar al certificat bàsic
(nivell 1), mitjà (nivell 2) o avançat
(nivell 3).
A partir del mes d’octubre, la
Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà
dues formacions de repàs als
continguts de l’ACTIC, nivell bàsic i nivell mitjà.
Les formacions es realitzaran
durant els mesos d’octubre, novembre i desembre i seran de 30
hores de durada cada curs.

CURS DE REPÀS ACTIC NIVELL BÀSIC
Per inscriure’s cal tenir un domini elemental en l’ús de les
TIC.
- Dies: dimarts i divendres 2, 5,
9, 16, 19, 23, 26 i 30 d’octubre,
6 i 9 de novembre
- Horari: de 17h a 20h
- Preu: 15 €
- Joves de 16 a 30 anys. 7,5 €
(cal portar DNI)
- Persones en situació d’atur:
7,5 € (cal portar carnet de
l’atur)
- Places limitades. Inscripcions
durant el mes de setembre a la
biblioteca
- Tindran prioritat les persones
empadronades al municipi de
Lliçà d’Amunt
- El preu del curs no inclou les
taxes de la prova
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CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019

Fi d'activitats professorat escoles: 30 juny
Fi curs escoles bressol: 19 juliol
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CURS DE REPÀS ACTIC NIVELL MITJÀ
Per inscriure’s cal un domini
efectiu en l’ús de les TIC.
- Dies: dimarts i divendres 13,
16, 20, 23, 27 i 30 de novembre,
4, 11, 14, 18 de desembre
- Horari: de 17h a 20h
- Preu: 15 €
- Joves de 16 a 30 anys. 7,5 €
(cal portar DNI)
- Persones en situació d’atur: 7,5
€ (cal portar carnet de l’atur)
- Places limitades. Inscripcions
durant l’octubre a la biblioteca
- Tindran prioritat les persones
empadronades al municipi
- El preu del curs no inclou les
taxes de la prova
- Per a la inscripció cal haver
cursat el curs de nivell bàsic o
disposar del certificat ACTIC nivell bàsic

Dj
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Prop de 21 mil euros en ajuts
escolars
L’Ajuntament dóna suport econòmic a les famílies per cobrir les
despeses que es generen a l’inici del curs escolar.
Un cop valorades totes les sol·
licituds (per a 208 alumnes)
amb els criteris econòmics i
socials establerts, l’Ajuntament ha concedit beques de
material i sortides escolars
per al proper curs 2018-19 a
112 alumnes lliçanencs, cosa
que suposa un import total de
10.137,34€. Per tant, s’han denegat 96 beques per superar
els ingressos econòmics o per
manca de documentació; tot i
això, s’ha fet un requeriment
per carta per poder aportar

documentació pendent fins a
10 dies hàbils després de rebre la notificació.
A més, l’administració local
ha concedit 7 beques d’Escola Bressol Municipal, d’un
total de 13 infants sol·licitants,
per cobrir part del cost de les
quotes d’escolarització i de
menjador. Aquestes 7 beques
suposen un import total de
10.712,19€. Per a les 6 beques denegades també hi ha
un termini de 10 dies hàbils,
a partir de rebre la notificació

per carta, per tal de revisar la
valoració o aportar documentació pendent.

Ajuts de menjador
L’Ajuntament assumirà, si procedeix, el cost de les sol·licituds de
menjador escolar denegades per la Generalitat. L’administració
local també assumeix ajuts de menjador escolar per a joves amb
disminució i activa cada estiu el Menjador solidari a domicili.
189 alumnes lliçanencs d’infantil, primària i secundària obligatòria han sol·licitat ajuts de
menjador escolar per al curs
2018-2019. Aquests ajuts els
atorga la Generalitat a través
del Consell Comarcal.
Al setembre, abans de començar el curs escolar, se sabrà
quantes sol·licituds han estat
acceptades i quantes denegades. De tota manera, com en
els darrers anys, la regidoria
d’Acció social revisarà les sol·
licituds denegades i, si procedeix, l’Ajuntament n’assumirà
el cost.
Ajuts de menjador escolar
per a joves amb disminució
Els joves amb necessitats especials que assisteixen a centres i entitats de caràcter especial, com el centre ocupacional

Cloenda de la primera
edició del PFI d’Auxiliar
d’hoteleria
El restaurant la Cruïlla, on
s’ha portat a terme la formació professionalitzadora, va
ser la seu, el passat 12 de juliol, de l’acte de cloenda de la
primera edició del Programa
de formació i inserció d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis
de restauració, que s’ha dut a
terme el curs 2017-2018.
L’octubre de 2017 es va iniciar el PFI d’Auxiliar d’hoteleria
a Lliçà d’Amunt amb 17 joves
que no s’havien graduat en
ESO, però amb interès per
continuar la seva formació i
poder iniciar-se en una professió.
Aquest Programa de formació i inserció compta amb
1.000 hores de formació bàsica i professionalitzadora,
de les quals 180 són pràctiques a restaurants o establiments del sector. L’alumnat
que supera la formació obté
el certificat professional de
nivell 1, que permet accedir a
cicles de grau mitjà.
D’aquesta primera promoció, 11 alumnes han superat
el curs amb èxit, la majoria

dels quals continuarà estudiant: quatre faran un cicle
de grau mitjà (tres d’ells de
cuina i un quart d’administració i direcció d’empreses),
tres s’inscriuran a l’escola de
persones adultes per preparar un accés a grau superior o
obtenir el GESO, i els quatre
restants han trobat feina en el
sector de l’hoteleria.
Durant la cloenda del curs,
el regidor d’educació, Fran
Sánchez, va dedicar unes
paraules als joves, es va
mostrar orgullós del gran esforç que han realitzat i els va
desitjar el millor per al futur
proper.
Aquest setembre comença
una segona edició del curs,
amb nous alumnes que es
formaran en les matèries bàsiques i podran aprendre un
ofici del sector de l’hoteleria.

Voluntariat jove
APINDEP, no poden accedir a
la convocatòria de beques de
menjador escolar de la Generalitat de Catalunya. Per aquest
motiu, els darrers anys la regidoria d’Acció social atén les
sol·licituds d’ajuts de menjador
escolar de les famílies amb fills
amb disminució. Per al proper
curs 2018-2019, l’Ajuntament
ha donat ajuts per valor de
795€.
Menjador solidari a domicili
Com en els darrers anys, la

regidoria d’Acció social ha activat aquest estiu el projecte
de Menjador solidari a domicili
amb l’objectiu de cobrir l’alimentació principal dels menors
amb vulnerabilitat i persones
grans vulnerables.
Durant els mesos de juliol i
agost, l’Ajuntament ha repartit
a domicili un total de 152 carmanyoles amb menús diaris, 46
a infants i joves, i 30 a persones grans del municipi; donem
les gràcies als voluntaris que ho
han fet possible.

Aquest estiu, la regidoria d’Acció social ha engegat un projecte pilot de voluntariat social
per a joves de 16 a 18 anys. Hi
han participat 10 joves del municipi, que primer van fer una
formació bàsica per adquirir
els coneixements necessaris
abans de realitzar les tasques
de voluntariat.
Aquests voluntaris joves han
acomplert tasques als Casals
d’estiu i d‘esports, i a Protecció civil.
Ha estat un projecte molt positiu, que l’any vinent hi ha la
intenció de continuar i fer més

gran.
Gràcies a tots els voluntaris
per la feina feta.

notícies de l’Ajuntament
Programa d’Activitats
Educatives

setembre_ 2018_ 11

Canvi de data!

Per aquest curs escolar 2018-2019, el Programa d’Activitats
Educatives (PAE) ofereix noves activitats d’acord amb les necessitats
actuals.

Durant el curs 2017-18, les
tres escoles del municipi i
els dos instituts han participat gairebé en un centenar
d’activitats,
organitzades
per les diferents regidories
de l’Ajuntament, pel PPD
(Programa de Prevenció de
Drogues) i pel SEOVT (Servei d’Empresa i Ocupació de

la Vall del Tenes), i agrupades dins del PAE (Programa
d’Activitats Educatives), que
coordina la regidoria d’Educació.
Aquest programa, que consta de diferents àmbits a nivell
cultural, de valors, de formació i de medi ambient, entre
altres, té per objectiu principal afavorir la participació de
tota la comunitat educativa
per consolidar actituds i conductes positives.
Fent una excursió guiada pel
nostre municipi a través de la
seva geografia, història, àmbit natural i cultural, l’alumnat pot arrelar al seu entorn

proper; també amb les visites a l’Ajuntament, Biblioteca
o comerços. D’altra banda,
hi ha activitats per prendre
consciència en temes de salut i hàbits saludables. I altres activitats que pretenen
una millora a nivell educatiu
dels infants i joves.
En general, les valoracions
fetes pels centres educatius
han estan molt positives.
Per aquest curs escolar
2018-19, el PAE afereix noves activitats d’acord amb
les necessitats actuals. També inclou activitats adreçades a l’alumnat del PFI i de
l’Escola de persones adultes.

Concurs fotogràfic Calendari 2019

L’Ajuntament convoca el Concurs Fotogràfic Calendari
2019 amb la finalitat d’il·lustrar el calendari que editarà
l’administració local per l’any
vinent i que es distribuirà a totes les llars del municipi.
La temàtica del Concurs Fotogràfic Calendari 2019 és, com
l’any passat, “Lliçà d’Amunt,
un poble per viure”, lema estrenat fa dos anys a partir del
canvi d’imatge corporativa de
l’Ajuntament. Es poden presentar fotografies de paisatges, patrimoni, festes, etc.
Les fotografies han de reflectir l’arquitectura del poble, la

seva gent, els seus racons,
les seves festes, i en general
qualsevol aspecte que es vulgui ressaltar i mostrar del poble.
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o aficionat,
que visqui, senti i/o estimi
Lliçà d’Amunt. Podran participar-hi les persones 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’Ajuntament per al 2019 i
que es distribuirà a totes les
llars del municipi. 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
públic el dimecres 31 d’octubre a la web municipal i a les
xarxes socials.
Les bases d’aquest concurs
fotogràfic es poden consultar
al web municipal.

Signatura d’acords a
nivell educatiu
L’Ajuntament ha signat un
conveni amb Granollers Escena SL, empresa pública de
l’Ajuntament de Granollers i
gestora del Teatre Auditori,
amb l’objectiu de seguir duent a terme el projecte Cantània.
Es tracta d’un projecte musical i educatiu, amb més de
15 anys de funcionament,
que implica a mestres i alumnes amb l’objectiu de millorar l’educació musical dels
participants, mitjançant una
vivència en directe i compartida amb nois i noies de

diverses escoles del Vallès
Oriental.
El nostre municipi participa en el projecte des dels
seus inicis; enguany amb
122 alumnes de les escoles
Miquel Martí i Pol i l’Escola
Lliçà.
Per altra banda, l’Ajuntament
també ha signat un conveni
amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per a la prestació del servei de transport
escolar no obligatori dels
alumnes de l’Institut Lliçà i
de l’Institut Hipàtia d’Alexandria.

notícies de l’Ajuntament
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Nova temporada d’activitats
al Pavelló d’Esports

El dilluns 17 de setembre s’obrirà el període d’inscripcions per a
les activitats esportives de la temporada 2018-19 que organitza la
regidoria d’Esports i que es realitzen al Pavelló.
S’ofereixen activitats esportives diverses, adreçades a nens
i nenes des de P5 a 2n d’ESO,
com Jazz, Hip-Hop, Gim-Jove,
etc. Les places són limitades.
A més, els nens i nenes també
poden optar per fer bàsquet,
futbol sala, futbol, BTT o patinatge artístic, activitats esportives organitzades per entitats
o clubs esportius; per practicar aquests esports, cal adreçar-se directament a l’entitat o
club esportiu corresponent per
demanar informació i formalit-

zar les inscripcions.
Per altra banda, la regidoria
d’Esports també organitza Activitat Física per a la Gent Gran.
Les places també són limitades.
Informació i inscripcions:
A partir del dilluns 17 de setembre, de dilluns a divendres,
de 8h a 13h i de 16.30h a 22h,
al Pavelló d’Esports; telèfon 93
860 70 25.
Documentació necessària:
Fotocòpies de les dades bancàries i del DNI del titular del

compte, i fotocòpia de la targeta sanitària del/a participant.
Per a l’Activitat Física per a la
Gent Gran:
- alumnes nous: fotocòpies de
les dades bancàries i del DNI
del titular del compte, i fotocòpia de la targeta sanitària de la
persona participant. Consultar
si hi ha places.
- alumnes de la temporada
passada: no cal portar cap documentació, només confirmar
la inscripció, si no es va fer al
mes de juny.

Horari de setembre del gimnàs
El gimnàs del Pavelló d’Esports
torna al setembre amb activitats
dirigides, sala de fitness i la zona
de relax amb el bany de vapor;
horari: de dilluns a divendres, de

8h a 13h i de 15h a 22h.
Durant el mes de setembre,
però, les classes dirigides són
més reduïdes; a partir de l’octubre, s’iniciaran tot tipus de

classes com pilates, ioga, tonificació, steps, estiraments, dance
fitness, etc.
L’horari del mes de setembre és
el de la imatge adjunta.

Programa Obrim pas 2017
7 usuaris de Lliçà d’Amunt derivats de Serveis Socials han participat en el programa “Obrim
pas 2017” al SEOVT, que té per
objectius detectar necessitats i
treballar autoconeixements dels
participants, definir un itinerari

de millora de l’ocupabilitat personalitzat segons necessitats
específiques del col·lectiu i conseguir la inserció laboral a partir
d’un canvi d’actitud i de percepció de la pròpia situacio en la recerca de feina.

Assessorament sobre
clàusules hipotecàries
L’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (OMIC) posa a
l’abast de la ciutadania un servei
universal d’assessorament personalitzat i gratuït sobre clàusules 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’assessorament.
Els propers dies d’atenció seran:
18/09, 23/10, 20/11 i 18/12, de
9.30h a 13.30h.
Per accedir-hi s’ha de sol·licitar 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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El jovent organitza la primera
nit de Festa Major
Les activitats nocturnes a l’Embarraca’t s’iniciaran el divendres 7 de
setembre amb la Nit Jove de Festa Major organitzada per un grup de
joves i la regidoria de Joventut.
Darrerament, la regidoria de
Joventut posa en mans del jovent del municipi l’elecció del
programa d’activitats de la Nit
Jove de Festa Major. La proposta d’enguany ha sorgit dels
Pressupostos Participatius de
Joventut 2018.
El jove DJ i productor musical
lliçanenc SFER actuarà a les 12

de la nit i oferirà la millor música
del moment acompanyat d’altres DJs i moltes sorpreses per
fer gaudir al públic. I, a partir de
les 2 de la matinada, començarà la #DATVIBES de la mà del
DJ Albert González que, tot i
ser molt jove, ja ha punxat als
millors festivals internacionals
amb la seva música electrònica.

L’endemà, el dissabte 8 de setembre, Aldarull, el grup guanyador de la segona edició del
concurs de bandes de música
Contraband (concurs sorgit
també dels Pressupostos Participatius de Joventut), sortirà
a l’escenari de l’Embarraca’t, a
partir de les 23:30h, amb la seva
música Ska, Rock, Punk i Folk.

Ràdio Lliçà Jove, en marxa
Aquesta ràdio online va començar a emetre el passat juliol.

Un grup de joves va posar en
marxa, el passat mes de juliol,
l’emissora online Ràdio Lliçà
Jove, un projecte sorgit dels
Pressupostos Participatius de
Joventut 2018.
Aquesta ràdio online emet quatre programes diferents en directe per internet, que després
es pengen en format podcast a
la seva pàgina web perquè els
usuaris puguin escoltar-los en

un altre moment. Els continguts d’aquests programes són
d’interès juvenil i en un ambient
distès.
Aquesta ràdio juvenil compta
amb una programació de continguts setmanals: ‘Lliçà City’,
un programa de notícies i entrevistes sobre l’actualitat del
municipi amb un to distès i de
caire juvenil; ‘Algo y poco más’,
un programa d’humor i satíric

sobre notícies que protagonitzen les xarxes socials arreu del
món; i d’altres programes com
el programa musical ‘Sube el
volumen’, el programa sobre
cinema ‘La gran orquesta del
cine’, el programa per conèixer
les entitats municipals ‘Entitats’
i el programa esportiu ‘Toca
Guanyar’.
Posteriorment, els i les joves
impulsores de l’emissora in-
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Espai Jove El Galliner
VINE I CONEIX EL GALLINER
Dimecres 12 de setembre
Si aquest curs has començat 1r
d’ESO, ja pots venir a conèixer
l’Espai Jove el Galliner, on podràs trobar espai de jocs, activitats, tallers, zona multimèdia,
espai de deures i molt més.
T’esperem!
TARDES A L’ERA
SI ETS JOVE, MOU-TE!
Divendres 14, 21 i 28 de setembre
Vine, proposa i organitza activitats a l’Espai Jove el Galliner.

al mes realitzem tallers de cuina
jove, receptes fàcils i ràpides.
TORNEIG DE PS4
Dijous 20 de setembre
Vine amb els teus amics i amigues i participeu al torneig de
PS4. El guanyador rebrà un
premi! Però, per poder realitzar
el torneig hem de ser un mínim
de 8 participants. El joc per al
torneig el triarem entre tots els
participants. No t’ho perdis!

JOCS DE TAULA
Dimarts 18 de setembre
Passa una tarda divertida jugant
amb els teus amics i amigues.

* 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.

CUINA JOVE
Dimecres 19 de setembre
Vols aprendre a cuinar? Un cop

* Fins a l’11 de setembre,
l’Espai Jove El Galliner roman
tancat per vacances.

corporaran nous programes de
temàtiques diverses enfocats al
públic juvenil.
Vols participar de la Ràdio?
Si tens entre 16 i 30 anys i vols
participar activament de la creació de nous programes de
‘Ràdio Lliçà Jove’, contacta-hi
enviant un correu electrònic a:
radiollicajove@espaijovegalliner.cat.
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Casal d’esports 2018

Casal jove 2018

El Casal d’esports d’aquest juliol ha tornat a ser un èxit tant
de participació, amb més de 400 inscrits, com d’organització i
desenvolupament.

El Casal jove continua creixent i cada juliol
aglutina més jovent del municipi d’entre 12
i 17 anys.

L’objectiu principal del Casal d’esports és fomentar la
pràctica de l’esport i aprendre la tècnica de molts esports, mitjançant el joc i la
diversió, i complementar-ho
amb tot tipus d’activitats lúdiques i recreatives. Però, el
més important és aconseguir
que els nens i nenes es diverteixin, s’ho passin bé i siguin
feliços. Del gran ventall d‘activitats programades al llarg
de les 5 setmanes del Casal
d’esports, cal destacar la diversitat d’esports que s’han
realitzat (volei, bàdminton,
pàdel, bàsquet, futbol, hoquei, beisbol, rugbi, tennis
taula, etc.), les activitats de
fitness (steps, tonificació, aeròbic...), activitats de psicomotricitat, jocs de tot tipus,
tallers de manualitats, petites
excursions pel municipi, jocs
d’aigua, concursos, balls,
jocs a la natura, gimcanes,
hip-hop, aquagim, activitats
aquàtiques i piscina diària, entre altres. Cadascuna
d’aquests activitats, adapta-

Al Casal jove les activitats es
decideixen entre tots i totes:
monitors i monitores i jovent.
Les activitats més destacades
d’enguany van ser les que ja
són una tradició: la sortida al
Parc d’Atraccions del Tibidabo, la pintada d’un mural de
graffiti, la sortida a la platja i el
temps de piscina.
Però, també es van fer altres
activitats com tallers de cuina,
una Holly Party, gimcanes pel
poble, manualitats, etc.
A més, aquest any els i les joves del Casal jove van viure

una experiència que no oblidaran mai: van compartir un
dia d’activitats amb un grup de
joves refugiats amb els quals
van intercanviar vivències i pintar un gran mural amb el lema
“Welcome. We are the one”
(“Benvinguts. Tots som un”).
El Casal jove és una molt bona
oportunitat perquè el jovent es
distregui durant les vacances
d’estiu i no s’avorreixi a casa.
A més, es té l’oportunitat de
conèixer gent nova, fer noves
amistats i, fins i tot, enamorar-se!

una gran festa amb música i
berenar on tots els grups de
nens i nenes van fer una ac-

tuació musical amb disfressa
inclosa; fins i tot els monitors
i monitores van ballar!

des sempre a l’edat corresponent dels nens i nenes.
També cal destacar els dies
especials amb activitats sorpresa: llits elàstics per als petits, sortida a la platja per als
grans, gimcanes esportives,
inflables terrestres i d’aigua,
i un gran tobogan lliscador
de 115 metres, amb les quals
tots els nens i nenes van gaudir d’allò més.
I, seguint la tradició de fa uns
anys, no podem oblidar-nos
de la gran nit de l’acampa-

da, en la qual es van realitzar
una sèrie d’activitats com un
espectacle d’animació i jocs
d’escape room per als petits;
làser combat, inflables i mini
disco per als mitjans; i sopar
i bany nocturn a la piscina,
disco fins a la matinada i un
scape room ple d’enigmes
per als de 1r i 2n d’ESO.
Totes les activitats han estat
dinamitzades per un equip de
monitors/es, que han estat
pendents en tot moment dels
nens i nenes.

Casal d’estiu 2018
Els nens i nenes que van participar al Casal d’estiu 2018 durant el
mes de juliol es van divertir descobrint els misteris que amaguen
el cel i l’univers a través d’activitats dissenyades pels monitors i
monitores al voltant d’aquesta temàtica.
L’activitat amb la que més
van gaudir els nens i nenes
va ser la sortida al Cosmocaixa, on van poder descobrir, encara més, com funciona el nostre món i l’univers
amb activitats adaptades als
diferents grups d’edat.
Però, no tot va ser mirar al

cel; també es van portar a
terme activitats de descoberta de l’entorn natural de
Lliçà d’Amunt, jocs d’aigua,
inflables, esports, jocs tradicionals, manualitats i un llarg
etcètera d’experiències.
I, la darrera setmana del Casal d’estiu, el Grup d’Esplai

va marxar de Campaments
amb aquells nens i nenes que
van voler provar l’aventura
de viure set dies envoltats
de natura a l’Espolla, un municipi de la comarca de l’Alt
Empordà.
Finalment, el Casal d’estiu
2018 es va acomiadar amb
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L’Alcalde es recupera d’un infart
El primer tinent d’Alcalde, Jordi Juárez, ha assumit el càrrec d’Alcalde
en funcions mentre Ignasi Simón estigui de baixa.
casa, però a l’espera d’una
altra intervenció.
L’Alcalde agraeix tots els missatges d’afecte i suport que
ha rebut aquests dies i espera
ser ben aviat entre nosaltres.
Jordi Juárez, Alcalde en
funcions

L’Alcalde, Ignasi Simón, va
ser intervingut d’urgència, el
passat 11 de juliol, després
de patir un infart.
L’Alcalde es va començar a
trobar malament al seu domicili, cap a les 5 de la matinada, i, davant la possibilitat
que els símptomes que tenia
poguessin estar relacionats
amb problemes de cor, es va
avisar una ambulància per

traslladar-lo a l’hospital. A
l’ambulància mateix va patir
diverses parades cardíaques
de les quals es va poder recuperar i, un cop arribat al
centre sanitari, va ser operat
d’urgència, i va respondre bé
a l’operació.
Després d’uns dies, Ignasi Simón va ser donat d’alta
de l’hospital i va començar
un període de recuperació a

Amb motiu de l’absència de
l’Alcalde, Ignasi Simón, el
primer tinent d’Alcalde, Jordi
Juárez, ha assumit, des del
passat 11 de juliol, el càrrec
d’Alcalde en funcions.

Yolande Rabault, nova
regidora
Yolande Rabault, d’ICV-EUiA, substitueix Francisco León, que va
renunciar a l’acta de regidor per motius personals.
Durant el Ple municipal celebrat el passat 19 de juliol,
Yolande Rabault va prendre
possessió del càrrec de regidora per la llista d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(ICV-EUiA).
La nova regidora ha agafat el
relleu de Francisco León, que
en el Ple municipal del passat 31 de maig va comunicar
la seva renúncia al càrrec de
regidor de l’Ajuntament per

motius personals.
Yolande Rabault assumirà
les regidories de Medi Ambient, Residus i Participació
Ciutadana i Transparència; i
formarà part de la Junta de
Govern Local.
En el mateix Ple, es va nomenar Antonio Polo, regidor
d’ICV-EUiA, com a nou representant de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, en substitució de l’exre-

gidor Francisco León. Polo
també serà el nou portaveu
d’aquest grup municipal dins
del Consistori.

Bar del nou Casal de la
Gent Gran de Palaudàries
Les obres del nou Casal de la
Gent Gran de Palaudàries estan molt avançades.
Per tal de garantir que quan
entri en funcionament l’equipament estigui dotat dels serveis
que s’han de prestar, l’Ajuntament ja ha tret a concurs la
concessió de l’explotació del
servei de bar i la prestació dels
serveis de consergeria, conservació, vigilància i control

d’aquestes instal·lacions.
Les persones interessades a
presentar-se a aquest concurs
poden descarregar el plec de
condicions del web municipal
o recollir-lo a l’OAC de l’Ajuntament, on hauran de presentar les pliques fins el 14 de setembre.
El contracte tindrà una durada
de dos anys, essent prorrogable d’any en any.
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Subvencions a entitats
L’Ajuntament ha donat prop de 53 mil euros en ajuts a entitats.
La Junta de Govern Local
del passat 11 de juny va
aprovar l’atorgament d’ajuts
en relació a les convocatòries de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a l’any 2018 per a
projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social, d’acord amb les
bases generals reguladores
i les respectives bases específiques.
L’Ajuntament ha donat un
total de 52.950,67€ en ajuts
a entitats, repartides de la
manera següent:

la festa de Carnestoltes en la
categoria de comparsa o carrossa: 500€, repartits entre 2
associacions

- Ajuts a activitats veïnals per
festes de barri: 9.574€, repartits entre 11 associacions

- Subvencions per a entitats
juvenils: 2.500€, repartits entre 2 entitats

- Ajuts a entitats culturals que
promoguin activitats d’interès
cultural dutes a terme al propi
municipi: 18.376,67€, repartits entre 10 entitats

- Subvencions per fomentar
els projectes de socialització
de llibres de text, i fomentar la
col·laboració entre les ampa i
els centres educatius en l’adquisició de material educatiu
per a l’alumnat: 7.000€, re-

- Ajuts per a la participació a

- Ajuts per a l’elaboració de
carrosses que participin en la
Cavalcada de Reis: 250€, per
1 associació
- Subvencions per a entitats
culturals per als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin el nom de
Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit
local: 2.997€, repartits entre 2
entitats

partits entre 3 AMPA
- Dins la convocatòria de
la regidoria d’Acció social:
550€, repartits entre 2 associacions
- Dins la convocatòria de
la regidoria de Gent gran:
1.750€, repartits entre 2 associacions
- Ajuts per a esdeveniments
i actes esportius puntuals:
7.555€, repartits entre 7 entitats
- Dins la convocatòria de
la regidoria de Cooperació:
1.500€, per 1 ONG
- Dins la convocatòria de la
regidoria de Barris: 734€, repartits entre 2 associacions
- Dins la convocatòria de la
regidoria de Centres cívics:
1.929€, repartits entre 5 associacions

El Centres Cívics engeguen
programació
Després de les vacances d’estiu, el Centre Cívic Palaudàries i el
Centre Cívic Ca l’Artigues tornen a obrir les portes. Durant aquest mes
de setembre s’inicien les inscripcions als cursos, tallers i activitats
del proper trimestre organitzats per l’Ajuntament, que començaran
a l’octubre.
Per a més informació i inscripcions, dirigiu-vos, de 15h a
20.30h, a:
- Centre Cívic Palaudàries:
938 646 010
cc.palaudaries@llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca L’Artigues:
938 607 350
cc.calartigues@llicamunt.cat
Podeu consultar tota la pro-

gramació dels Centres Cívics
al web municipal. També hi
trobareu la programació dels
locals socials.

L’Ajuntament commemora
el Dia Internacional de
l’alliberament LGTBI
Un any més, el passat 28 de
juny, l’Ajuntament va sumar-se
a la commemoració del Dia
internacional de l’alliberament
LGTBI i va fer públic un manifest institucional que reafirmava
el compromís municipal de lluitar per garantir “la igualtat efectiva de drets jurídics i socials
del col·lectiu LGTBI, així com el
respecte total a l’orientació sexual i a la identitat de gènere de
cada persona.”
A més, la bandera amb els
colors de l’Arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBI,
va onejar al balcó de l’Ajuntament, i a la pàgina web i a les
xarxes socials municipals es va
adaptar la imatge corporativa a
aquesta jornada.
L’administració local també va
fer difusió de la campanya de
sensibilització de la Diputació de Barcelona “Som el que
som”.
Recordem que en el Ple Municipal de 26 de maig de 2016, el

Consistori va aprovar per unanimitat una moció d’adhesió per
a la commemoració d’aquesta
diada. Aquesta moció, presentada per l’equip de govern, va
seguir la iniciativa de l’Observatori Contra l’Homofòbia, i es
va acordar, entre altres punts, el
respecte i el rebuig de tota forma d’homòfobia i transfòbia, i
declarar Lliçà d’Amunt municipi
lliure d’aquestes patologies.
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Procés participatiu en relació al sector centre
Les sessions de treball s’iniciaran aquest mes de setembre.
El procés de participació ciutadana que es durà a terme en relació a la creació d’un nou centre per Lliçà d’Amunt que està
desenvolupant l’Incasòl anirà a
càrrec de l’empresa Col·lectiu
Punt 6, adjudicatària d’aquests
treballs. Les sessions de treball
s’iniciaran aquest mes de setembre.
Prèviament, hi haurà una sessió informativa per explicar
com està evolucionant aquest
projecte tan ambiciós i necessari pel nostre municipi.
L’Ajuntament convida tots
els lliçanencs i lliçanenques a
aquesta sessió informativa que
tindrà lloc el dissabte 15 de setembre, d’11h a 13h, a l’ateneu
l’Aliança; al finalitzar, s’oferirà
un aperitiu. Si no hi podeu assistir, podeu enviar un correu a
l’adreça llam.creix@llicamunt.
cat i podreu estar al corrent de
les diferents sessions i formes
de participar.
El govern municipal us anima
a participar en el procés participatiu que sota el lema “Lliçà
creix amb tu” s’obrirà aquest
mes de setembre per pensar
entre tots i totes quin és el centre urbà que volem.

Recordem que l’Ajuntament va
sol·licitar a l’Institut Català del
Sòl (Incasòl) la seva implicació
en el desenvolupament urbanístic estratègic del municipi,
que es concreta en els sectors
Centre-Can Guadanya Vell i
Centre-Can Francí, amb l’objectiu de definir un sector com
a nou centre urbà de la població on s’hi desenvolupin activitats residencials, comercials
i terciàries. Aquesta sol·licitud
es va materialitzar el passat 29
de gener amb la signatura d’un
conveni de col·laboració entre
l’Incasòl i l’Ajuntament.
Aquest projecte urbanístic implicarà la construcció d’entre
600 i 700 habitatges al centre
del municipi, dels quals prop
de 200 seran en règims protegits, en una superfície d’unes
12 hectàrees delimitada pel
carrer de la Fàbrica, al sud;
el carrer de l’Aliança, al nord;
l’avinguda dels Països Catalans i el riu Tenes, a l’est; i els
carrers d’Anselm Clavé i Sala
Ambròs, a l’oest. Aquest espai urbà és majoritàriament
de propietat privada i s’utilitza actualment com camps de
conreu i aparcament. Aquest

projecte, a més de potenciar el
centre urbà, donarà sortida a la
necessitat d’habitatge assequible i de lloguer per a gent jove
i gran. I també s’ampliaran els
metres quadrats del municipi
destinats a activitat comercial
i serveis de proximitat, que revertiran en l’ocupació. Es preveu que els baixos dels blocs
es destinin a usos comercials.
Per altra banda, la Junta de
Govern Local del passat 18 de
desembre va aprovar el contingut del Contracte de suport
tècnic entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament per a l’assessorament en
el desenvolupament d’aquest
sector centre, amb l’objectiu de
realitzar el seguiment, supervisió i anàlisi de les propostes de
desenvolupament
urbanístic
del sector redactat i tramitat
per l’Institut Català del Sòl.
Encara no hi ha un calendari
definit on s’especifiqui l’inici i
les fases de desenvolupament
d’aquest sector que ampliarà l’actual nucli urbà de Lliçà
d’Amunt, l’ordenarà, el potenciarà i el consolidarà, però tot
és a punt per tirar un projecte
amb una demanda històrica.

Sessió informativa del procés participatiu
pel desenvolupament del centre de Lliçà d’Amunt
Dia: dissabte 15 de setembre
Horari: d’11h a 13h
Lloc: ateneu l’Aliança
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Qualitat de l’aire

Nou horari de l’OAC

Els compromisos de la Cimera de la qualitat de l’aire a la conurbació
de Barcelona han evitat un expedient d’infracció europeu.
La Generalitat, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i 39 consistoris més
de la conurbació es van comprometre en la cimera a treballar
conjuntament per aconseguir la
reducció d’un 30% de les emissions associades al trànsit viari en el termini de 15 anys, per
assolir gradualment els nivells
recomanats per l’Organització
Mundial de la Salut. Com a mínim, un 10% d’aquestes emissions s’haurien de reduir en cinc
anys i, progressivament arribar
al 30% pactat.
Tot a punt en cas d’alta contaminació
Una de les mesures claus acordades va ser la de restringir
la circulació als vehicles més
bruts en moments d’alta contaminació per diòxid de nitrogen.
Tot i que el protocol no s’ha
hagut d’aplicar aquest hivern,
perquè no s’han assolit nivells
prou elevats de pol·lució, les
Administracions catalanes estan preparades per fer-ho, en
concret a l’àrea intrarondes de
Barcelona. A la resta de municipis que formen part del conegut com a ‘Àmbit-40’ no es podrà aplicar fins que el Govern
de l’Estat canviï el reglament
de circulació. En aquest sentit,
s’ha reclamat al Ministeri per a
la Transició Ecològica que mostri una nova sensibilitat en la
matèria i contribueixi a facilitar
la implantació de les diferents
actuacions per millorar la qualitat de l’aire.
El grau de compliment de les
mesures a les que es va comprometre la Generalitat és del
100%, tenint en compte que el
30% dels compromisos estan
realitzats, el 18% es realitzen
periòdicament i el 52% estan
en curs. També estan complerts

els compromisos de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han desplegat les accions
necessàries per poder aplicar
restriccions de trànsit en cas
d’episodi ambiental, i han efectuats estudis sobre el parc real
circulant que permeten estimar
els vehicles afectat.
Un esforç conjunt
Els acords adoptats en la cimera representen un gran pas
endavant entre les actuacions
que es duen a terme des de fa
anys per reduir la contaminació.
El Govern va aprovar el setembre de 2014 un Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de
l’aire que detalla un seguit d’actuacions en tots els sectors,
especialment en la mobilitat, en
l’Àmbit-40. També les administracions locals, en el marc de les
seves competències, han implementat estratègies en aquest
sentit, com el Pla de millora de
qualitat de l’aire de Barcelona
2015-2018, el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, els
plans de millora de la qualitat de
l’aire elaborats pels municipis
de més de 100.000 habitants
de la zona de protecció especial
de l’ambient atmosfèric, o el Pla
supramunicipal d’acció per a la
millora de la qualitat de l’aire del
Vallès Oriental, que comprèn 17
municipis.
L’acord afecta l’Àmbit-40, que
són els municipis declarats
“Zones de Protecció Especial
de l’Ambient Atmosfèric”. L’integren Barcelona, Badalona,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant
Adrià de Besòs, Santa Coloma
de Gramenet, Castelldefels,
Cornellà de Llobregat, Gavà,
Martorell, Molins de Rei, Es-
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plugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat,
Sant Andreu de la Barca, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern, Sant
Vicenç dels Horts, Viladecans,
Badia del Vallès, Barberà del
Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac,
Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant
Cugat del Vallès, Sant Quirze
del Vallès, Santa Perpètua de
Mogoda, Terrassa, Granollers,
la Llagosta, Martorelles, Mollet
del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès,
i Sant Fost de Campsentelles.
A més d’aquests, s’han implicat
en l’acord municipis de l’àrea
d’influència de l’Àmbit-40, que
es comprometen a contribuir en
la difusió i sensibilització entre
la ciutadania, com a generadors de mobilitat sobre aquesta zona de protecció especial.
Concretament són: Abrera, Alella, Begues, Caldes de Montbui,
Cervelló, Corbera de Llobregat,
el Masnou, Esparraguera, Igualada, la Palma de Cervelló, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Manresa, Mataró, Montgat, Olesa
de Montserrat, Palau-solità i
Plegamans, Polinyà, Premià de
Mar, Sant Boi de Llobregat, Sant
Climent de Llobregat, Sant Pere
de Ribes, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Cervelló,
Sentmenat, Sitges, Teià, Tiana,
Torrelles de Llobregat, Vallirana,
Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, i Vilassar de
Dalt.
En total, les mesures han de beneficiar directament 4,3 milions
de persones de quatre comarques de l’Àmbit-40 (Barcelonès,
Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i, indirectament, sis comarques més de
l’entorn de Barcelona (Osona,
Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès i Garraf).

A partir del dimecres 12 de
setembre, l’horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
serà de dilluns a divendres, de
8.30h a 14h; i dilluns, de 16h
a 19h. L’atenció telefònica
s’obrirà a les 8h, però l’atenció
personal serà a partir de les
8:30h.

Ampliació del servei de
certificat digital oferint
l’Idcatmòbil
Què és l’Idcatmòbil?
És un mecanisme d’identificació
i signatura electrònica orientat a
la ciutadania i basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol
ús al mòbil. Es pot utilitzar per a
identificar-se en la majoria de
tràmits amb les administracions
catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).
Per obtenir un idCAT Mòbil, cal
complir els requisits següents:
• Ser major de 16 anys
• Acreditar la personalitat mitjan-

çant un dels documents reconeguts següents: DNI; NIE informat
en el permís de residència; passaport; document identificador
d’un país de la Unió Europea;
targeta de residència comunitària
Com se sol·licita ?
- presencialment a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer d’Anselm Clavé,
73
- telemàticament a la web
https://idcatmobil.seu.cat/

Registre civil municipal
Al Registre Civil de Lliçà
d’Amunt estan informatitzades
totes les inscripcions de naixement, matrimoni i defunció
a partir de l’any 2010 i digitalitzades totes les inscripcions
anteriors fins al 1950. Això permet que una persona amb DNI
electrònic pugui obtenir de forma immediata, des de la pàgina
web de la Sede del Ministerio
de Justicia, certificats literals
del seu naixement o matrimoni,
o aquests mateixos certificats o
la defunció d’un familiar.
Aquest servei no permet obtenir
el certificat literal de naixement
per expedició del primer DNI,
que s’ha de sol·licitar via parcialment telemàtica a la sede del
Ministerio de Justicia, personal-

ment al Registre Civil on consta
la inscripció o bé des del Registre Civil de residència que farà
el tràmit.
A més, s’ha implementat un
nou servei al ciutadà de certificació deslocalitzada, que
permet obtenir certificats literals de naixement, matrimoni
i defunció a qualsevol oficina
de Registre Civil informatitzada, sigui aquesta o no l’oficina
de Registre Civil Municipal en
què es trobi l’assentament informatitzat o digitalitzat. Aquest
servei tampoc permet obtenir
el certificat literal de naixement
per expedició del primer DNI i
tampoc certificacions d’inscripcions realitzades al Registre Civil Central de Madrid.
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Acords presos en Junta de Govern
Ajut per a l’adquisició d’una nau
per als serveis de la Brigada Municipal de Residus.
La Junta de Govern Local va acceptar l’ajut de 235.000€ concedit
per la Diputació de Barcelona per
a l’actuació “Adquisició d’una nau
per a la ubicació dels serveis de la
brigada municipal de residus”, per a
l’any 2018.
L’Ajuntament va adquirir, mitjançant
escriptura de compravenda formalitzada el 21 de març de 2018, la nau
situada a l’avinguda Països Catalans 1-7, del polígon industrial Molí
d’en Fonolleda, pel preu total de
387.200€ (320.000€, més 67.200€
d’IVA), immoble del qual l’Ajuntament n’era arrendatari i on s’ubica la
brigada municipal de residus.
Reasfaltat d’un tram dels carrers
Ramon Casas i Empordà.
La Junta de Govern Local va aprovar la Memòria valorada per al Reasfaltat d’un tram dels carrers Empordà i Ramon Casas, redactada pels
Serveis tècnics municipals, amb
un pressupost base de licitació de
57.963,48€, inclòs l’IVA.
Els carrers de Ramon Casas (barri
de Ca l’Esteper) i de l’Empordà (barri de Ca l’Artigues) constitueixen una
de les vies principals dintre del terme
municipal de Lliçà d’Amunt. L’estat actual del paviment en aquests
carrers és el normal d’un carrer executat ja fa més de quaranta anys,
el qual ha estat refermat i apedaçat
diferents vegades. En bastantes zones presenta l’anomenada “pell de
cocodril”, símptoma d’haver exhaurit la seva vida útil. També presenta
esquerdes, enfonsaments i bonys
de magnituds importants. La solució
adoptada consisteix en el fresatge
d’1,20 m. a banda i banda de carrer
a partir de la rigola i posterior asfaltat
de tot l’ample i el llarg del carrer, en
un gruix de 4 cm.
Restauració de la ruta saludable
del Pla.
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte Restauració de la Ruta Saludable del Pla,
amb un pressupost de 168.987,95

€, IVA inclòs.
Els Serveis Tècnics municipals han
redactat el Projecte de Restauració
de la Ruta Saludable del Pla de Lliçà d’Amunt, a l’objecte de definir
les característiques geomètriques i
tècniques per la renovació de l’antic
camí al CAP i dotar-lo d’un paviment
renovat, una vegada exhaurida la
vida útil de l’antic paviment d’aglomerat i maltractat per les arrels dels
arbres que el ressegueixen.
Concurs oposició per la provisió
d’una plaça d’administratiu/va ascrita al departament de Recursos
Humans.
La Junta de Govern Local va aprovar les bases regeixen la convocatòria per a proveir una plaça
d’administratiu/va en règim laboral
interí mitjançant concurs oposició
torn lliure, adscrita a la regidoria de
Recursos humans de l’Ajuntament
de Lliça d’Amunt.
Adquisició de mobiliari i materials
Atès la necessitat de taules i cadires
als Centres cívics municipals per actes i activitats en les que hi participa
gran nombre de públic, en especial
en les dates en que hi ha més activitat al municipi, que comporta que
el material s’hagi de racionar per tal
de donar servei a totes les activitats,
atès que en alguns locals socials
han demanat taules i cadires, i sabent que l’Associació de Veïns de
Ca l’Artigues té aquest tipus de material en bon estat i que el posa a la
venda, la Junta de Govern Local va
aprovar la compra d’aquest material
i mobiliari a aquest entitat local, per
import de 2.855€ (taules, cadires,
escenari i estants).
Vehicle per al servei d’atenció domiciliària
Vista la necessitat i conformitat
d’adquirir un vehicle per al Servei
d’Atenció Domiciliària, en substitució del que posseeix en l’actualitat
que pateix moltes avaries, la Junta
de Govern Local va acordar adquirir a Usedcards Vehicles Industrials
d’Ocasió el vehicle marca Ford Transit Courier Kombi 5 places, per l’im-

port de 9.000€ (IVA inclòs).

convocatòria.

Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona dins el programa
complementari de suport integral
al desenvolupament local 2018 i
2019.
La Diputació de Barcelona ha
concedit a Lliçà d’Amunt un ajut
total de 190.669,66€, distribuït en 49.574,11€ per a 2018, i
141.095,55€ per a l’any 2019.
La Junta de Govern Local va acceptar aquesta subvenció

Vehicle per a la Policia Local
La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de subministrament
d’un vehicle per a la Policia Local a
l’empresa MAVA MOTOR S.L., per
l’import de 23.108,81€ (IVA exclòs),
per haver estat l’única oferta presentada i complir amb tots els requisits indicats al plec de clàusules.

Aprovació d’un conveni per a
l’obertura d’un nou camí a la finca
de Can Comas.
L’Ajuntament està interessat en
l’obertura d’un nou camí dins de la
finca de Can Comas, per tal de donar continuïtat al marge del riu que
per allà passa, per tal d’afavorir i fomentar el trànsit a peu i bicicleta per
la zona. Aquest camí estaria situat a
l’oest de la riera del Tenes.
La Junta de Govern Local va acceptar l’autorització del propietari de la
finca de Can Comas per a l’obertura
d’aquest nou camí dins d’aquesta
finca d’una llargada de 460 metres i
una amplada de 2 metres, amb una
superfície aproximada de 920 metres quadrats.
Aprovació de contracte menor
per a la realització d’obres de reparació i manteniment de voreres.
La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte menor per a la
realització dels treballs de reparació
i manteniment de voreres a diferents
emplaçaments del municipi, per
l’import de 36.300€ (IVA inclòs).
Concurs oposició d’una plaça de
tècnic d’ocupació i desenvolupament local, adscita la departament de promoció econòmica.
La Junta de Govern Local va aprovar
les bases de la convocatòria per a
proveir una plaça de Tècnic d’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local en règim laboral interí mitjançant
concurs oposició torn lliure, adscrita
a l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, i va acordar fer-ne la

Càtering del Sopar de les Àvies
2018
La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del servei de càtering del Sopar de les Àvies 2018
a l’empresa Serhs Food Area SL,
per l’import de 28.032€ (IVA exclòs),
per haver estat la que ha obtingut la
major puntuació.
Xarxes protectores a la pista esportiva del Centre Cívic de Ca
l’Artigues
La Junta de Govern Local va aprovar la despesa a favor del proveïdor
DEID, S.L. per import de 2.252,72€,
per a la reposició de xarxes de protecció a la pista esportiva del Centre
Cívic de Ca l’Artigues.
Contractació del servei de neteja de vidres de díficil accés dels
edificis i equipaments municipals
La Junta de Govern Local va aprovar l’expedient per a la contractació
de la prestació del servei de neteja
de vidres de difícil accés de les dependències, edificis i equipaments
municipals, a realitzar una vegada a
l’any, així com el Plec de clàusules
administratives particulars que han
de regir el contracte. El pressupost
base de licitació de la contractació
es fixa en la quantitat de 26.620€
(IVA inclòs) per les neteges dels
anys 2018 i 2019. El procediment
de tramitació serà obert simplificat
abreujat.
Delegat de protecció de dades
La Junta de Govern Local va acceptar el suport puntual atorgat per la
Diputació de Barcelona consistent
en l’execució de serveis i activitats
per a la realització de l’actuació

“Delegat de protecció de dades
(DPD)”.
Obres de rehabilitació de pous
El Ple Municipal de 28 de setembre
de 2017 va aprovar el canvi de destí d’uns pous, aleshores adscrits al
servei concessionat d’abastament
d’aigua, per dedicar-los a usos de
neteja viària i del servei de recollida
de residus. En data 18 de desembre
de 2017 la Diputació de Barcelona
va aprovar un ajut de 76.949,10€
per a la rehabilitació de 4 pous del
terme municipal de Lliçà d’Amunt
per a usos de neteja viària i del
servei de recollida de residus. Les
feines necessàries per a aquesta
rehabilitació estan definides en el
document “Projecte Constructiu de
rehabilitació de quatre pous en el
terme municipal de Lliçà d’Amunt”.
Per executar aquestes feines ca licitar les obres i feines definides en
l’esmentat projecte. El valor estimat
de contracte és de 68.868,14€.
La Junta de Govern Local va aprovar l’expedient per a la contractació
de les obres de rehabilitació de quatre pous, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert
simplificat abreujat.
Actualització de la normativa del
projecte Graff’Art
La Junta de Govern Local va aprovar l’actualització de la normativa
del projecte Graff’Art amb la incorporació del següent referent a l’ús
dels murs: “No es podran realitzar
murals que incorporin símbols,
sigles, lemes o representants de
partits polítics concrets, ni se’n podrà fer ús per fer campanyes polítiques”. Amb aquesta incorporació
es vol evitar l’ús dels murs per fer
campanyes de tipus polític, ja que
aquestes campanyes estan subjectes a les ordenances municipals i hi
ha altres espais per fer-ho, a més
de no és l’objectiu final del projecte
Graff’Art. Es permet, però, la critica
de caire social, sempre que s’atengui a la normativa establerta al projecte.
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crònica
Ple ordinari del 19 de juliol
1.- Presa de possessió de la
nova regidora Yolande Rose
Georgette Rabault.
Yolande Rabaul, d’ICV-EUiA,
substituta de Francisco León,
va jurar el càrrec de regidora.
Els portaveus de tots els grups
polítics li van donar la benvinguda i li van desitjar sort i
oferir suport en aquesta nova
etapa.
2.- Aprovació de l’acta anterior.
Es va aprovar l’acta del Ple ordinari del passat 31 de maig.
UNANIMITAT
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 14
de maig al 29 de juny, que van
del número 604 al 852/18.
4.- Canvi de denominació de
l’Escola Lliçà d’Amunt a Escola Els Picots.
El Ple va aprovar el canvi de
nom provisional d’Escola Lliçà d’Amunt pel d’Escola Els
Picots.
El regidor d’Educació, Fran
Sánchez, va explicar que el
nom provisional d’Escola Lliçà d’Amunt havia durat dos
cursos i que es va fer un procés participatiu per donar-li
un nom amb més identitat. El
Consell Escolar va aprovar la
nova denominació sorgida del

procés participatiu: Escola Els
Picots, i ara l’havia d’aprovar
el Ple municipal. El procés
acabarà a l’octubre, quan ja
serà oficial la nova denominació.
UNANIMITAT
5.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
El Ple va ratificar inicialment
l’expedient de modificació
dels Estatuts del Consorci per
a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental aprovat en sessió del Consell Plenari de data
27 de juny de 2018, per tal
d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 40/2015 de règim
jurídic del sector públic.
La regidora de Salut pública,
Mariona Pedrerol, va explicar que aquesta modificació
s’havia de ratificar pel Ple atès
que l’Ajuntament formava part
del Consorci, i que venia motivada pel fet que la LRSAL i
la creació de la nova comarca
del Moianès obligava a replantejar els estatuts de Consorci
aprovats l’any 1998.
El regidor d’ERC Joaquim
Ferriol va afegir que era una
modificació aparatosa perquè
s’havia d’aprovar pels Plens
de tots els ajuntaments membres i que es tractava d’una
adaptació a la normativa actual dels estatuts de 1998 que

no s’havien modificat fins ara.
També va comentar que una
qüestió no menor era l’adscripció del Consorci a una
administració local, atès que
per llei s’hi havia d’adscriure,
i que per defecte s’havia fet a
l’Ajuntament de Granollers per
ser el més gran de la comarca, però ara s’havia arribat a
l’acord que passés a dependre del Consell Comarcal.
UNANIMITAT

6.- Aprovació inicial de la
modificació del Reglament
de funcionament intern del
Mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt.
L’aprovació d’aquest punt es
va posposar per al següent
Ple a petició d’ERC, que va
demanar de treballar més en
els punts 12 i 13, que consideraven que, si bé eren ajustats
a la norma, quedaven massa
oberts i s’escapaven de l’esperit del mercat inicial. També van indicar que el tema de
transmissibilitat de parades
donava origen a alguns conflictes.
El regidor de Comerç, consum, turisme i empresa, Antonio Polo, havia explicat que
amb la modificació del Reglament es detallaven aspectes de les adjudicacions, dels
drets i deures de l’Ajuntament
i els comerciants, dels horaris i
de la tipologia, i va afirmar que
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el canvi més destacable era
sobre l’atorgament de les autoritzacions, les quals haurien
de ser per concurs públic.
7.- Aprovació de les operacions de delimitació entre
els termes de Lliçà d’Amunt
i Caldes de Montbui.
El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Lliçà d’Amunt i Caldes
de Montbui signada en data 5
de juliol de 2018.
La regidora d’Urbanisme,
Lourdes Estéfano, va explicar
que hi havia parcel·les que
una part estava dins el terme
de Caldes de Montbui i l’altra
part dins del de Lliçà d’Amunt
i s’havia cregut convenient
que formessin part del terme
de Caldes.
UNANIMITAT
8.- Ratificació del Decret 832
d’esmena de plànols del Text
refós de la Modificació del
POUM sector Can Malé.
El Ple va ratificar el Decret d’Alcaldia número 832, del dia 27
de juny de 2018, pel que s’esmenaven els plànols O.4.9.01,
O.4.9.02, O.4.9.03, O.4.9.04 i
O.4.9.05 del Text Refós de la
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en el
sector de Can Malé SUD-6 de
Lliçà d’Amunt pel que fa als

números dels articles que indiquen l’alçada màxima i que
han estat mal transcrits.
La regidora d’Urbanisme,
Lourdes Estéfano, va explicar que per tercera vegada es
passava aquesta modificació,
i que ara era per l’esmena d’un
error en la transcripció d’articles.
9.- Afers urgents.
9.1.- Nomenament de representant de l’Ajuntament a la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes.
El Ple va nomenar al senyor
Antonio Polo Lama representant de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt a la Mancomunitat de
la Vall del Tenes.
L’Alcalde en funcions, Jordi Juárez, va explicar que es
tractava d’un canvi de nom
per la renúncia de l’anterior representant.
El regidor d’ERC Joaquim
Ferriol va dir que el seu grup
polític votaria a favor perquè
entenien que ara sí que tocava
aquest canvi, perquè complia
amb el repartiment que s’havia fet al començament del
mandat.
UNANIMITAT
10.- Mocions.
No n’hi havia.
11.- Preguntes.
No n’hi havia.
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notícies del poble
Què ha dit la premsa?
Figueras aporta les butaques
d’un complex d’oficines a la Xina
L’empresa Figueras ha equipat
la sala de conferències de l’Euro
America Financial City a la ciutat
de la tecnologia de Hangszou, a la
Xina.
Territori i els consells comarcals
reclamen a l’Estat que aturi el nou
estudi del quart cinturó
El Departament de Territori i Sostenibiliat i els consells comarcals del
Vallès Oriental i del Vallès Occidental reclamen al govern espanyol que
no avanci en l’estudi per definir el
traçat del quart cinturó entre Terrassa i Granolles i esperi a tenir sobre la
taula les conclusions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que estan
treballant les tres administracions.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha
fet aquesta mateixa petició d’aturada al Ministeri de Transició Ecològica -abans Medi Ambient- que
va obrir el període de consultes
per determinar l’abast que tindria la
construcció d’aquesta autovia entre
Terrassa i Granollers.
La llúdriga i el blauet revelen la
millora dels rius vallesans
L’expansió territorial que han experimentat en els darrers anys espècies animals que eren comunes
unes quantes dècades enrere, com
el blauet i la llúdriga, revela la millora
de la qualitat ecològica que han experimentat els rius de la conca del
Besòs en els darrers anys, com el
riu Tenes.
Un empresari lliçanenc associat
amb Jorge Lorenzo en una marca
de moda
L’empresari de Lliçà d’Amunt Sito
Herrera i el campió mundial de motociclisme Jorge Lorenzo són socis
en la marca d’ulleres de sol, samarretes i cascs Skull Rider, que es proposa convertir-se en un referent del
món de la moda.
Microbank concedeix crèdits per
valor d’11,1 milions d’euros al Vallès Oriental
Microbank, un banc social participat íntegrament per Caixa Bank,
ha concedit crèdits per valor d’11,1
milions d‘euros durant el 2017 al Vallès Oriental. Diverses entitats, entre
elles la Mancomunitat de la Vall del
Tenes, col·laboren amb Microbank.
L’Institut Lliçà tindrà un grup més
de primer d’ESO
Històricament, el centre tenia més
grups de 1r d’ESO però l’any passat va baixar en nombre d’alumnes

d’aquesta edat i es va perdre un
grup, que ara es recupera. D’aquesta manera, el proper curs escolar
2018/19 passa de 5 a 6 grups de 1r
d’ESO.
Empreses constituïdes
- Ingenieria Daños Eléctricos SCP,
societat dedicada a les activitats
pròpies dels enginyers tècnics industrials i tèxtils, ajudants i perits,
així com dels perits taxadors d’assegurances.
- Trans Melgar 2018 SL, societat
dedicada al transport nacional i
internacional de mercaderies per
carretera i agència de transport:
emmagatzematge, distribució i
qualsevol activitat relacionada amb
el transport de mercaderies.
- Team Breuwing SL, societat dedicada a la fabricació i elaboració de
malta cervesera i begudes maltejades, tals com cervesa corrent, pàl·
lida, negra, forta i altres, i obtenció
de subproductes de fabricació de
cervesa, tals com malta, llevat, etc.
- Defeyng Gravity Events SL, societat dedicada a l’assessorament,
intermediació i representació de
productes i serveis audiovisuals, i
compravenda a l’engròs i al detalls
de productes nacionals i internacionals dels sector audivisual, etc.
- Tot Immobles San Narciso SL, societat dedicada a la compra, venda,
lloguer, subhastes, administració,
urbanització i parcel·lació de finques rústiques i urbanes i immobles, construcció i reparació d’obres
públiques i privades, etc.
Lliçà d’Amunt participa en un projecte d’inserció laboral de col·lectius de risc
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
amb 9 ajuntaments més, participa
en un projecte que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Vallès
Oriental per promoure la inserció
laboral de persones receptores de
la renda garantida de ciutadania o
que tenen alguna mena de discapacitat i/o trastorn mental. L’acció
està impulsada pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat.
El projecte, batejat amb el nom de
Talents en potència, ofereix processos d’orientació individualitzats
que permetin a cada persona definir
l’objectiu laboral i treballar les competències necessàries per aconseguir-lo. A més, ofereix formació en
aspectes transversals i pràctiques a
empreses.
El radar del tram de la C17 entre
Lliçà d’Amunt i Parets sanciona

Farmàcies

240 vehicles al dia
En els primers quatre mesos s’han
tramitat 28.681 multes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
Un jove lliçanenc, segon al campionat català d’FP de control industrial
El jove lliçanenc Adrià Morales,
alumne de l’Escola Municipal de
Treball de Granollers, va quedar
segon en el campionat català per a
alumnes de formació professional
-Catskills- en la modalitat de control
industrial.
Incendi en un marge de la C17 a
Lliçà d’Amunt
Un incendi va afectar uns 40 metres
quadrats d’herbes i matolls al marge
de la C-17 a Lliçà d’Amunt. El foc es
va originar en un marge del polígon
de Can Montcau, prop de les obres
de construcció de l’establiment de
la cadena Leroy Merlin. Les flames
van avançar pel marge en direcció a
la C-17. Hi van intervenir dues dotacions dels bombers, l’ADF L’Alzina,
una ambulància i els Agents Rurals.
Mango pacta amb CCOO una millora de les condicions laborals al
grup
La companyia de distribució tèxtil
Mango ha firmat un acord amb la
secretaria d’Indústria del sindicat
CCOO. En aquest acord es compromet a enfortir i protegir els drets
del mig milió de treballadors que
participen en la confecció dels productes de la companyia de moda a
tot el món.
Màrius Gómez a la Biennal d’Olot
El fotògraf lliçanenc Màrius Gómez
va exposar a la Biennal d’Olot 100
fotografies preses amb la càmera
del telèfon mòbil, que formen un
gran mural, que anomena “Mart a
prop”.
Bon Preu inaugurarà benzinera a
Lliçà d’Amunt
El grup de distribució Bon Preu ampliarà la xarxa de gasolineres en els
mesos vinents al Vallès Oriental. La
cadena osonenca preveu posar en
funcionament tres gasolineres Esclai Oil, una d’elles a Lliçà d’Amunt.
Can Joan Font, una de les 10
granges que venen llet crua a Catalunya
La granja Can Joan Font, de Lliçà
d’Amunt, és una de les 10 úniques
explotacions de vaques de tot Catalunya que tenen actualment autorització per a la venda de llet crua
directament al consumidor final.

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
N. Salayet (Sant Eulàlia): del 31 d’agost al 6 de setembre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 7 al 13 de setembre
P. Lozano (Bigues): del 14 al 20 de setembre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 21 al 27 de setembre
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 28 de setembre al 4 d’octubre
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet
(Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Restriccions de trànsit a
la C-17 amb motiu de les
obres de millora del ferm

El Servei Territorial de Carreteres
de Barcelona del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya informa que, amb motiu dels treballs
“Ferm. Millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17
del PK 14+890 al 27+830. Tram:
Parets del Vallès – La Garriga”,
es produeixen restriccions de
trànsit a la carretera C-17 entre els PK esmentats, des del 9

d’agost i durant un termini previst de dos mesos.
Les feines consisteixen en adequació dels sistemes de contenció de vehicles en trams específics de l’àmbit de l’obra.
Els treballs comporten restriccions al trànsit de dilluns a divendres, de 9h a 19h, deixant lliure
un carril per sentit de circulació.
Els dies amb operacions especials de trànsit no es treballa.
Les obres estan senyalitzades.

Detingut un lliçanenc per
desordres públics, danys i
coaccions a un conductor
de VTC
Agents dels Mossos d’Esquadra
van detenir, el passat 10 d’agost
a Lliçà d’Amunt, un home, de
nacionalitat espanyola i 39 anys,
per la seva presumpta participació en els danys i les agressions que va patir un conductor
de VTC el passat 25 de juliol en
el marc d’una concentració del
sector del taxi a Barcelona.
Aquell dia diversos manifestants
van tallar el carrer Aragó i van
aturar el trànsit amb l’objectiu de
localitzar vehicles VTC. A la cruïlla del carrer Aragó amb el carrer

Girona, van detectar un vehicle i
van atacar-lo donant-li cops fins
a trencar els seus retrovisors i
van abonyegar-li la carrosseria.
El conductor afectat va baixar
del vehicle per calmar els ànims
i alguns dels manifestants el van
agredir. A l’interior del vehicle hi
havia un matrimoni i la seva filla
petita que van sortir del vehicle.
L’home va ser agredit també per
un manifestant que li va pintar la
cara amb un esprai i seguidament li va llançar el pot metàl·lic
al cap.

notícies del poble
Ens deixa la lliçanenca més anciana
L’àvia més longeva de Lliçà d’Amunt, Rosa Paré Flaqué, de 103 anys
(a punt de fer-ne 104), va morir el passat 28 de juliol.
La Rosa Paré va néixer el 9
d‘agost de 1914 en una casa
de pagès de Lliçà d’Amunt.
Ella era la germana gran d’una
família humil formada per dues
nenes, la Rosa i la Maria, i els
pares, que van morir molt joves.
De ben petita, quan només tenia 8 anys, la van enviar a servir en una altra casa (en aquella
època era habitual).
Quan va ser més gran, va
conèixer el que seria el seu
marit, Ricard Rosell Cerdà, una
relació que només va poder
durar uns 20 anys, perquè ell
va morir de manera sobtada
molt jove, quan tenia uns 50
anys. La Rosa mai va refer la
seva vida amb parella.
La seva distracció van ser els
camps, els animals de la pagesia, la casa i els dos fills,

Climent i Maria. Era una dona
molt treballadora i lluitadora
(no li queien els anells).
Quan els fills van ser més
grans, la Rosa es distreia
anant a les excursions que
programava l’Ajuntament i a
les festes majors del poble.
La Rosa era presumida. Li
agradava anar a la perruqueria
i dur sempre el cap ben pentinat, i quan sortia anava sempre
molt arreglada.
També era una dona que gaudia molt menjant (era de vida).
Als 89 anys es va trencar el
primer fèmur i als 98 el segon.
Però, era molt valenta i sempre
va lluitar per estar bé. Fins al final dels seus dies, la seva salut
mental i física va ser forta.
Amb gairebé 104 anys, mai va
perdre el cap ni la memòria, i
sempre que veia algú a casa o

pel carrer els coneixia. Només
les cames li van reduir la mobilitat, però va gaudir de bona
salut fins el passat 28 de juliol que la Rosa Paré Flaqué va
dir a reveure als seus dos fills,
cinc néts i tres bésnets.

El Cor Claverià guardonat amb la Creu de
Sant Jordi
El Cor Claverià l’Aliança va rebre aquest guardó el passat 23 de juliol,
un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat
per part de la Generalitat de Catalunya.
En l’edició 2018 de la Creu de
Sant Jordi es van distingir 30
personalitats i 24 entitat, entre
elles el Cor Claverià l’Aliança,
“que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la
defensa de la seva identitat o,
més generalment, en el pla cívic
i cultural”.
La Generalitat reconeix els cent
anys de vida de l’associació
Cor Claverià l’Aliança, “fundada
l’any 1916 amb el propòsit de
difondre els cants religiosos de
la parròquia de Lliçà d’Amunt,
però que va assumir també els
cants populars, com les tradicionals caramelles. Aquesta

associació ha contribuït a dinamitzar la vida social i cultural del
Vallès Oriental i la seva implicació amb l’activitat coral d’arreu
de Catalunya constitueix un
bon exemple de construcció de
país”.
Aquesta entitat lliçanenca va
commemorar, l’any 2016, el centenari de l’origen del cant coral
al municipi, testimoniat en una
fotografia de l’Orfeó Llissaní de
l’any 1916. Per celebrar aquesta efemèride, durant aquell any,
es van portar a terme diferents
actes commemoratius i el Ple
municipal va aprovar la sol·licitud de concessió de la Creu de

Sant Jordi per a aquesta associació, que va anar acompanyada
d’una recollida de signatures en
suport a la candidatura.
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El lliçanenc Roger Prims
publica un llibre sobre
la seva experiència al
Kurdistan turc
Roger Prims (Lliçà d’Amunt,
1977) ha publicat el llibre “Els
dies kurds” (editorial “El Toll”).
L’autor parla així del seu llibre:
“El recull d’impressions que
s’aplega en aquest llibre no
és pas més que això: les sensacions experimentades en
un viatge d’un parell de setmanes pel Kurdistan turc, o,
dit d’altra manera, el Bakurê
o Kurdistan septentrional. 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’etnologia,
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 allunyat, en molts
aspectes, del meu, i prou. Retenir-lo sobre el paper era una
manera de fer-me’l una mica
meu, d’endur-me’n un trosset per a poder tornar-hi quan
em plagués 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 Literatura 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 desvetllament. El Front Nacional de
Catalunya a la dècada dels
cinquanta” (Pub. de l’Abadia de Montserrat, 2008). Ha
participat en publicacions de
divulgació de la història local
com “Parietes” i ha estat col·
laborador a la revista “Vallesos” i als digitals “Ara Vallès”
i “Nació Granollers”. En l’editorial El Toll publica (2018):
“Els dies kurds”. Quan li deixen fer, continua fent sonar
‹blues› amb la resta dels “Slim
Bay Seals”.
Roger Prims presentarà “Els
dies kurds”el dijous 18 d’octubre, a les 19h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres.
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Grups
Municipals

Arriba setembre i l’inici del curs escolar. Al nostre poble ho fem inaugurant el primer curs de l’escola per a persones adultes ampliant així el ventall educatiu. Una aposta ferma des del grup socialista a l’Ajuntament per fer un poble cada dia millor.
Però setembre a Lliçà d’Amunt també es sinònim de Festa Major, d’allargar les vacances i la calor, i l’ús intensiu de l’espai públic
no amaga el treball, sempre constant i atent, al voltant de donar resposta a les necessitats del nostre poble i les seves persones,
perquè volem que aquesta alegria, aquesta joia, aquest gaudir l’estiu sigui per a tothom en un espai plural i divers.
Des del PSC de Lliçà d’Amunt us volem desitjar la millor Festa Major i us volem engrescar a continuar sentint el poble com sempre, perquè el nostre poble no seria res sense la seva gent, la gent que li dóna vida, que la fa tal com és.
Ens veiem als carrers. Bona Festa Major per a tothom!

Hace tres meses dejaba su acta de regidor nuestro compañero Francisco León. En su lugar, en el último pleno municipal celebrado en el mes de Julio, se incorporaba como regidora de nuestro grupo municipal nuestra compañera Yolande Rabault. Desde
aquí, le queremos transmitir todo nuestro apoyo para esta nueva etapa institucional que comienza, en este tramo final de legislatura. Con este cambio, nuestro grupo municipal quedará formado por nuestr@s compañer@s Antonio Polo y Yolande Rabault.

Ja tenim a prop la Festa Major d’enguany, un dels esdeveniments més importants del nostre municipi.
Actes tan singulars com el Sopar de les Àvies, la Cercavila de Gegants, les proves de la Juguesca per aconseguir ser la millor
colla de l’any, entre d’altres, fan que aquesta Festa sigui un espai de trobada per gaudir i passar-ho d’allò més bé amb els nostres
amics i veïns. I no oblidem les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors, la Cercavila de carrosses, l’Embarraca’t i els concerts al
Pinar, que apleguen multitud de gent de totes les edats.
Tots volem gaudir de la Festa Major i la seguretat ha de ser una de les principals preocupacions de l’Ajuntament, posant tots els
mitjans al seu abast per evitar al màxim els comportaments incívics que malauradament a vegades es produeixen.
La Festa Major és un espai d’esbarjo i diversió, però a la vegada un bé cultural, lúdic i històric de tots el lliçanencs, i és obligació
de tots mantenir-la; entitats, Ajuntament i persones particulars treballen desinteressadament per aconseguir cada any una bona
Festa Major!
Esquerra
republicana

Acaba l’agost i amb ell, per a molts de nosaltres, els dies de descans. Això vol dir que tenim a tocar la Festa Major amb les 24h de
ciclomotor, l’11 de setembre Diada Nacional de Catalunya, que la canalla començarà un nou curs escolar i que s’han d’aprovar
els pressupostos i les ordenances municipals. La Festa Major donarà pas al comiat de l’estiu amb gresca, principalment, gràcies a la Juguesca i les colles. Tindrem un nou i reivindicatiu 11 de setembre on no faltarà un record pels presos i exiliats polítics
d’aquest país i al moviment social que va permetre votar l’1 d’octubre passat. El curs escolar començarà un any més sense que
hi hagi un pla d’entorn que defineixi i relacioni tots els elements educatius i que permeti potenciar el nostre sistema educatiu i
cultural. I per acabar de guarnir l’inici del quadrimestre s’hauran d’aprovar uns pressupostos que intuïm que seran continuistes,
conservadors i que no respondran a les necessitats reals de la gent. Tenint en compte que l’any vinent hi ha de nou eleccions
municipals, estem convençuts que seran un pressupostos que no permetran executar i gastar el necessari en allò que és important però sí en allò que permeti maquillar els últims 11 anys de govern. En continuarem parlant. Ara, gaudiu de la festa.

El 20 y 21 de julio se celebró el Congreso Nacional del Partido Popular, en el que fue elegida, con el 57% de los votos, la candidatura de Pablo Casado, ya convertido ahora en el nuevo Presidente Nacional del PP. Fue un congreso emotivo donde la mayoría
de los compromisarios vivimos momentos de euforia. Casado, en su discurso, se comprometió a integrar en su equipo a la
mayoría de las personas de la otra candidatura y, en especial, a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría.
Casado fue firme al decir que en el PP no sobra nadie, y que quería en su equipo tanto Jóvenes como personas con experiencia.
Siguiendo este mismo principio, y a menos de ocho meses de las Municipales, nuestro partido en Lliçà d’Amunt se abre a todas
las personas que quieran colaborar, ya sea a través del Grupo Municipal, cómo afiliado o como colaborador Independiente. Estamos abiertos a todas las ideas que sean beneficiosas para el bienestar de nuestros conciudadanos, y esas las introduciremos en
nuestro programa electoral. El PP de LIiçà d’Amunt sabe gobernar y así lo demostró en las Legislaturas 2007-2011 y 2011-2015.
Confiamos en volver a demostrarlo a partir de mayo de 2019.
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“Peluts Lliçà”

El passat mes de juny es va
fundar l’Associació Protectora
d’Animals “Peluts Lliçà”, formada per un grup de veïns de
Lliçà d’Amunt a qui els interessa i preocupa el benestar dels
animals domèstics, de companyia i de carrer.
Amb la creació d’aquesta entitat es pretén controlar el creixement de les colònies felines
del municipi posant en pràctica
el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), fomentar una
educació basada en el respec-

te envers els animals, fomentar
una tinença responsable dels
animals de companyia, combatre les situacions de maltractament i abandonament,
etc.
Peluts Lliçà busca voluntaris
per col·laborar en l’alimentació, captura i trasllats de gats
ferals. També es precisen cases d’acollida per diferents
perfils de gat (domesticables,
immunodeficients, embarassades, cadells, ferits, etc.). Una
altra manera de col·laborar
és a través de les donacions
que ens pugueu fer de pinso o
llaunetes, sorrals, sorra, mantes, llits, etc., ja que, donada
la gran extensió del territori de
Lliçà d’Amunt, el nombre de
colònies felines és molt elevat.
Si creus que pots col·laborar
d’alguna manera amb nosaltres i tens ganes d’embarcar-te

en aquest projecte, t’esperem
amb els braços ben oberts!

Stage de la Coral l’Aliança
a la Cerdanya

Contacte:			
apdallica@gmail.com		
facebook: Peluts Lliçà		
Instagram: pelutsllica
Associació Protectora d’Animals “Peluts Lliçà”

El cap de setmana del 19 i 20
de maig, la Coral es va desplaçar a Bellver de Cerdanya, amb
l’objectiu de fer un treball intensiu de veu i aprofundir en el coneixement mutu i la identitat del
grup. Aquestes estones, amb la
bellesa del Cadí al davant, van
ser màgiques i inoblidables.
Ara, també va haver-hi lloc per
una sorprenent visita al parc
dels búnquers de Martinet, i per
una joiosa cantada a l’aire lliure.
Les properes cites són la par-

ticipació en el pregó de la
Festa Major que aquest any el
fa l’Ateneu l’Aliança (6 de setembre) i al concert de la Festa
Anyal (11 de novembre).
Després de la Festa Major,
re-emprendrem
els assajos
divendres a un quart de deu,
a la sala d’assaig a la part del
darrera del Bar. Si us agrada
cantar i passar-ho bé, hi esteu
convidats.
Coral l’Aliança

Les sardanes tornen a
Santa Justa!
“Som Poble”

Som Poble de Lliçà d’Amunt
és una associació municipal
sense ànim de lucre constituïda per persones veïnes del
nostre municipi.
Els seus objectius són els següents:

Fer divulgació cultural i sociopolítica en l’àmbit del municipi de Lliçà d’Amunt, que
promogui substituir el model
socioeconòmic capitalista actual per un que estigui enfocat
en els col·lectius humans, el
respecte al medi ambient, la
igualtat de gènere, la protecció
i enfortiment del sector públic,
l’impuls de cooperatives i altres formes d’economia social
i solidària des de la màxima
responsabilitat en la gestió i el
control democràtic dels recursos comunitaris, així com la divulgació i promoció de la iden-

titat i llengua catalana de tot el
seu àmbit històric i lingüístic.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació divulga i promou activitats d’estricte àmbit
municipal com l’organització
de conferències, debats, publicitat, publicacions o altres activitats, com també les lúdiques
o festives.
Contacte:
sompoble.llicamunt@gmail.
com
Som Poble

Després d’uns quants anys
d’absència, les sardanes van
fer un retorn triomfal a la Festa
Major de Santa Justa, el 15 de
juliol, amb un programa airós
a càrrec de la Cobla Ciutat de
Granollers. Donem les gràcies
a Lliçà Peruanitos, a Mossèn
Aaron i a l’Ajuntament, que ho
van fer possible, i a la Maria
Puig i els seus col·laboradors

per l’exquisita paella amb què
vam poder recuperar forces!
La propera ocasió d’escoltar i
ballar serà durant la jornada de
l’11 de Setembre, al Parc del
Tenes, amb la mateixa cobla i
al voltant de les 12, dins dels
actes commemoratius de la
Diada.
Tocats per la Sardana
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L’atenció primària de la Metropolitana Nord impulsa la consulta
telemàtica
La campanya de difusió que
es va iniciar al juny es recolza en dos eixos principals,
l’aplicació de La Meva Salut
i l’econsulta.
La Direcció d’Atenció Primària
Metropolitana Nord ha engegat
una nova campanya de promoció de La Meva Salut i l’econsulta amb l’objectiu d’agilitar les
consultes de tipus administratiu que puguin fer els usuaris.
D’aquesta manera es poden
aconseguir altres beneficis,
com ara reducció de la pressió
assistencial, millora de les llistes
d’espera, augment del temps
efectiu de consulta i disminució
del nombre de desplaçaments
dels usuaris.
La campanya té dues fases,
l’una de caràcter intern de
formació dels professionals i
l’altre de caràcter extern per
informar els ciutadans de la
nova possibilitat de consulta remota. L’interès que això
desperta es nota amb els més
de 600 professionals de l’àrea
que van seguir les sessions de
videoformació des de les cent
cinc sales connectades. En la
segona part de la campanya,
la comunicació externa es
va començar a fer el passat
mes de juny amb la distribució
a tots els centres de salut de
la Direcció d’Atenció Primària
Metropolitana Nord d’exemplars del tríptic La Meva Salut i
del pòster informatiu.

La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible
de consulta que permet a la
ciutadania disposar de la seva
informació personal de salut i
inclou la informació que s’ha
generat per l’atenció sanitària
que us hagin prestat en algun
dels centres assistencials públics com per exemple: el pla
de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics
i els resultats de les proves i
les exploracions complementàries.
Què ofereix a l’usuari?
L’usuari pot trobar informació
sobre el seu equip d’atenció
primària (com ara el metge/
essa i l’infermer/a assignats),
diagnòstics, informes clínics
(d’urgències, ingressos i atenció ambulatòria) i resultats de
proves i exploracions. També
s’hi poden consultar les vacunes administrades, el pla
de medicació vigent, i el dia i
l’hora de proves i visites programades en l’atenció primària de salut i en els hospitals
(a mesura que vagin afegint
aquest servei).
Un altre tipus d’informació que
trobareu a La Meva Salut és la
llista d’espera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us
a una intervenció quirúrgica
amb temps màxim d’espera
garantit, i el document de voluntats anticipades, si ja l’heu
registrat.
Per a més informació:
http://catsalut.gencat.cat/ca/
serveis-sanitaris/la-meva-salut/
Institut Català de la Salut
Direcció d’Atenció Primària
Metropolitana Nord
Departament de Salut
Generalitat de Catalunya
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Tallers educatius amb gossos
Quinze alumnes de 1r a 4t
d’ESO de l’institut van participar el curs passat en una activitat novedosa per a nosaltres.
Es tracta d’un petit taller amb
gossos amb l’entitat Curecan,
amb alumnes amb necessitats
educatives especials.
Aquesta entitat utilitza les teràpies i activitats assistides
amb animals per oferir als professionals dels serveis educatius, socials i sanitaris una
eina per facilitar les seves actuacions. Els animals actuen
com a coterapeutes, motiven
el moviment en les persones,
inspiren confiança, desperten
sentiments. Aquesta afinitat
natural entre l’animal i l’home
fa que aconseguim reaccions
difícils d’obtenir sense la presència de l’animal. L’objectiu
era doncs treballar algunes habilitats i actituds, que per un o
altre motiu cal enfortir i fer-ho

a partir del contacte i l’aprenentatge amb els animals. A
la vegada, els alumnes van
conèixer els elements bàsics
d’ensinistrament d’un gos, van
practicar agility i van aprendre
a reconèixer els signes de salut i comportament animal sota
la supervisió d’una veterinària.
I el més important van poder
cuidar i donar efecte a uns animals que ho necessiten.
L’activitat es feia un dilluns de
cada mes. Es van fer un total
de 8 dilluns que es van dividir en dues sessions, una per
cada grup d’edat. L’activitat es
feia dins el recinte del centre,
en un petit pati interior però
es va fer una sortida per treballar alguns aspectes fora de
l’entorn tancat i una per tancar
l’activitat que va ser la visita
a la protectora de Caldes de
Montbui, que és l’orígen de
molts dels gossos amb els que
treballa Curecan.
El darrer dia, després d’una
breu exhibició a la resta de
companys es va lliurar als
alumnes un diploma d’aprofitament del curs. Les respon-

sables de la USEE pensem
que l’activitat va ser un èxit i
que els nois i noies van gaudir
molt de les estones amb els
animals. Es van produir petits
canvis a nivell de seguretat, en
molts dels alumnes, que creiem que estan relacionats amb
aquesta feina i que haurien estat difícils de provocar d’una
altra manera.
INS Lliçà

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.

L’amazona lliçanenca
María Martínez Gutiérrez,
campiona d’Espanya de
Doma Clàssica
Maria Martínez Gutiérrez –
amazona del Club Hípic Esteve-Barranco de Dosrius- muntant a Painted Black, va portar
amb orgull el nom del nostre
poble al més alt del podi assolint, sota la direcció de la
seva entrenadora Laia Barranco Font, la medalla d’Or per
equips i Bronze individual en la
categoria Ponis C al Campionat d’Espanya 2018 de Doma
Clàssica de Ponis, disputat el
passat mes de juny a Segòvia. Cal destacar l’excel·lent
actuació del binomi durant tot

el campionat, donat l’alt nivell
de competició que es va poder
veure a les pistes.
Carlos Martínez Lizama

Èxit en el campionat de
Catalunya de ponis

Èxit total en el campionat de Catalunya de ponis per part dels
alumnes del Club Equitación Esportiva Can Janàs.Tres medalles
van portar des de Torredembarra
en la categoria de ponis de salt.
Una medalla d’or per Queralt
Lara amb Appaloosa de Janàs,
plata per la seva germana Carla
Lara amb Valdemorales i bronze
per Aitana Fañanas amb Appaloosa de Janàs. Laia Canut no
va tenir medalla però va fer un
excel·lent treball sobre Llamp.
Totes 4 amazones van fer un excel·lent treball previ a la competició, juntamentamb el treball dels
seus entrenadors, Jose Maria
Muñoz i África Ortiz.
Des d’ aquí volem felicitar a tot
l’equip de doma i de salt ja que
aquesta temporada està plena
d’èxits destacables i volem animar a tota persona ben o adult

que vulgui conèixer el món del
cavall que s’acosti a les nostres
instalacions.
El proper curs tindrà inici el 1 de
setembre, ja podeu anar formalitzant les inscripcions.
La Real Federación Hípica Española i la Federació Catalana
d’Hipica han otorgat per la homologació de la Hípica Can Janas la qualificació de 2 estrebs.
Això vol dir que es reconeix com
a centre de referència, examinadors de proves de nivell, preparació en doma, salt i complet...
tant pel nivell dels tècnics que el
gestionen com per la qualitat de
les instal·lacions.
Si ens voleu visitar, ja sabeu que
estem al c/ Empordà, davant del
número 56. Estarem encantats
de atendre-us.
África Ortiz

Telèfons
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)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
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
93 841 61 05
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
93 843 52 56
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’Informació al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
934 729 138
Parròquia
93 841 50 54
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

Els castells
Els castells són les torres humanes que es construeixen des de fa més de dos-cents
anys (se’n troben referències ja al segle XVIII) al Camp de Tarragona i al Penedès, com a
resultat de l’expansió de la Muixeraga Valenciana.
A partir dels anys 80 del segle
XX els castells es van anar estenent progressivament per tot
Catalunya, Catalunya del Nord
i les Illes Balears convertint-se
en un símbol molt potent de la
identitat catalana.
Les desenes de colles existents
actualment estan formades per
centenars de persones amb
l’objectiu d’aixecar castells de
diversa complexitat. Les construccions més habituals tenen
les estructures bàsiques d’1
(pilar), dos (torre), tres, quatre i
cinc, tot i que ja s’han fet construccions de fins a 10 castellers
a la base. Pel que fa a l’alçada,
un nombre molt petit de colles
han arribat a fer castells de deu
pisos (d’acord amb la manera
de comptar els pisos provinent
dels orígens - Ball dels Valencians - quan els dos membres
que culminen el castell es posaven totalment drets). A banda
de la preparació física i tècnica
o l’enorme suport social del fenomen casteller, l’element que
es considera més determinant
d’aquesta espectacular evolució ha estat la incorporació de
les dones en una manifestació
popular i festiva reservada, fins
fa tres dècades, exclusivament
als homes. Des del 16 de novembre de 2010 els castells són
Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat per la UNESCO.
La vestimenta actual del casteller és una indumentària tradicional: camisa de color amb
escut de la colla, pantaló blanc,
faixa i mocador. El primer cop
que es va fer castells amb un

uniforme amb camises del mateix color i pantalons blancs fou
en una actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, i la innovació es
va estendre ràpidament però no
sense polèmica.
La canalla (habitualment dosos, aixecador i enxaneta) duen
casc al cap per seguretat. Es
recomana no dur rellotge, ulleres, o altres accessoris que puguin ser perillosos en el contacte amb altres castellers.
Per construir un castell, els
baixos -un per cada rengle del
castell- s’han d’agafar pels braços i s’ha de comprovar que
el castell estigui ben quadrat,
aleshores els contraforts, per
evitar la deformació de l’estructura, s’agafen al seu darrere i
les agulles entren a l’interior del
cercle que marquen els baixos
amb els braços en l’aire encarats amb els baixos. A continuació les crosses es col·loquen
suportant les aixelles de cada
baix, les primeres mans rere el
contrafort, les mans laterals als
costats de les primeres mans,
i finalment els vents es col·loquen entre els laterals, per a
continuació entrar els diferents
cordons de la pinya.
Quan la pinya està muntada,
els segons hi pugen a sobre,
cadascun sobre el seu baix
corresponent, i s’agafen pels
braços, mentre que la pinya els
ancora fixant natges i cuixes.
Un cop comprovat que el castell segueix quadrat i és estable,
pugen els terços, que s’agafen i
fan l’última comprovació de de-

Els Xics de Granollers, una de les colles castelleres de la comarca de més tradició.

formació. La pressió de la pinya
ha d’anar augmentant gradualment a mesura que es carrega
pes al tronc. Si el castell està
bé, es dóna l’ordre de pujar
quarts i sonen les gralles.
Patrimoni Immaterial de la
Humanitat
La iniciativa perquè els castells
fossin reconeguts Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO va sorgir en el 2006
de la mà de Jordi Roigé, editor de la revista Castells. L’abril
de 2007, en la primera Nit de
Castells feta a Valls, es va fer
la primera proclamació pública
d’aquesta aspiració. Aviat, la
candidatura va aconseguir un
bon suport social arreu del país,
que es va traduir, entre d’altres,
en una declaració solemne de
suport per part del Parlament
de Catalunya, amb la unanimi-

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

tat de tots els grups polítics,
l’abril de 2008.
La comissió de seguiment va
estar integrada per la revista
Castells, la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de
Colles Castelleres i el centre
UnescoCat. El juliol de 2009
l’Estat Espanyol va aprovar la
proposta i la demanda es va
formalitzar el 28 d’agost de
2009, a la seu de la UNESCO
a París, amb la presentació del
Dossier de Candidatura dels
Castells.
Finalment, el 16 de novembre
de 2010 la candidatura va ser
aprovada per un comitè de la
UNESCO reunit a Nairobi (Kenya), entrant a formar part del
Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat, dins un grup
exclusiu d’uns 200 elements
de tot el món reconeguts per la
seva singularitat.

genda específica
de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
genda específica
de l’Espai Jove
El Galliner

