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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Apropar serveis als barris.
Era i continua sent una de
les prioritats del Govern
que encapçalo. Centres
cívics, locals socials, escoles de primària, un CAP
a Palaudàries, el Casal de
la Gent Gran de la mateixa
zona, desenes d’activitats
diverses als diferents barris i un llarg etc. Són alguns
dels exemples que no deixen marge de dubte sobre
la prioritat que tenen els
barris de Lliçà d’Amunt per
a aquest Govern.
Comencem el 2020 amb un
nou servei i que creiem que
serà cabdal per apropar
l’Ajuntament a la ciutadania: els Punts d’informació
a la Ciutadania als Centres
Cívics o en les seves sigles,
PIC. Un servei que reforçarà l’OAC de l’Ajuntament en
prestar atenció en aquelles
gestions més demandades
per la ciutadania: demanar
volants d’empadronament i

convivència, fer instàncies,
queixes o suggeriments,
permisos de crema o sol·licitar hora amb els tècnics,
regidors i regidores, inclòs
amb mi mateix, són algunes de les gestions que es
podran realitzar. I a més en
un horari més còmode per
a totes aquelles persones
que no poden apropar-se
al Ajuntament als matins, ja
que el servei estarà obert
totes les tardes de les 16h
a les 20h.
Som un poble que no
s’atura en el seu dia a dia, i
mirant el calendari ens trobem a poques setmanes de
donar inici a una d’aquelles
festes que ens convida a
deixar per unes hores la
seriositat que malauradament la rutina ens obliga a
portar; el Carnaval. I aquí,
al nostre poble sabem molt
bé com fer-ho. Cada vegada més, som gent que
ens sentim cridats a sortir

al carrer i participar del les
activitats que se’ns proposen, això vol dir que cada
vegada més, ens sentim
orgullosos de pertànyer
a un poble com és Lliçà
d’Amunt ja que l’augment
de la qualitat dels actes fa
possible que cada vegada gent de fora ens visiti i
sobretot que la ciutadania
lliçanenca gaudeixi d’allò
que el poble li ofereix.

Lliçà
d’Amunt

un poble
per viure

El proper dissabte 22, hem
d’omplir els carrers amb la
Rua de la Disbauxa per gaudir tots plegats de la festa
que s’està organitzant. Petits i gran hem de deixar
aparcada la vergonya per
una estona, i deixar-nos endur per la música, el confeti
i les ganes de riure i passar-s’ho bé. Aprofiteu per
participar del concurs de
disfresses, ja que ve amb
importants novetats en els
premis. I no oblideu que per
Carnaval, tot s’hi val!
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Punts d’Informació a la
Ciutadania als Centres Cívics
Els Centres Cívics de Ca l’Artigues i Palaudàries esdevindran Punts
d’Informació a la Ciutadania (PIC), que reforçaran i aproparan el
servei de l’OAC de l’Ajuntament.
A partir d’aquest mes de febrer, l’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament s’amplia
amb dos Punts d’Informació
a la Ciutadanai (PIC) als Centres Cívics de Ca l’Artigues i
Palaudàries, que reforçaran i
aproparan el servei de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC).
En aquesta primera fase,
aquests dos Punts d’Informació a la Ciutadania, els lliçanencs i lliçanenques podran:
- sol·licitar volants de convivència / empadronament

- gestionar la recollida de trastam
- adreçar queixes i/o suggeriments sense fer instància
- demanar comunicats de crema (durant el termini permès)
- sol·licitar hora amb tècnics,
regidors i Alcalde
- demanar informació general

de l’Ajuntament, del municipi i
d’actes que s’hi fan
L’atenció a la ciutadania s’anirà ampliant en funció de les
possibilitats i les demandes
dels usuaris.
Els dos Centres Cívis s’han habilitat per poder donar aquest
nou servei.

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES:
Carrer de la Ribera d’Ebre, 81, planta baixa - 93 860 73 50- de dilluns a divendres, de 16h a
20h - cc.calartigues@llicamunt.cat
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:
Carrer del Segre, 65 - 93 864 60 10 - de dilluns a divendres de 16h a 20h - cc.palaudaries@
llicamunt.cat

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.
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de l’Ajuntament

L’Ajuntament deixa
de vendre títols
de transport públic

ESTANC LLIÇÀ
C. Anselm Clavé, 92

Lliçà d’Amunt

EXP. NÚM. 1
Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

B-10
10 VIATGES SENSE
TRANSBORDAMENT

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3
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Xifra oficial de població:
15.256 habitants

La xifra oficial de població de Lliçà d’Amunt a 1 de gener de 2019
és de 15.256 habitants.

La 14a edició de la
campanya “Puja al Bus
per La Marató de TV3”
bat rècords
La campanya “Puja al Bus per
La Marató de TV3”, que es va
portar a terme el passat 13
de desembre, va batre rècord
d’usuaris i de recaptació en la
seva 14a edició. Hi van participar 1.677 persones i es van
recaptar 1.132,69 euros, que es

destinaran a la recerca sobre les
malalties minoritàries, la finalitat
de La Marató de TV3 d’enguany.
Durant tota la jornada, la flota de
vehicles de TLA (Transports de
Lliçà d’Amunt) va circular amb
unes banderoles de La Marató
de TV3.

RESULTATS MARATÓ DE TV3
INGRESSOS SENSE

TMP

USUARIS

544,25 €

0,6550 €

831

2007

702,00 €

0,8310 €

845

2008

626,38 €

0,6690 €

935

4a

2009

574,31 €

0,7064 €

813

5a

2010

677,26 €

0,7370 €

919

6a

2011

676,11 €

0,7357 €

919

7a

2012

659,82 €

0,7275 €

907

8a

2013

669,23 €

0,7235 €

925

EDICIÓ

ANY

1a

2006

2a
3a

IVA

9a

2014

771,14 €

0,7386 €

1.044

10a

2015

643,80 €

0,6998 €

920

11a

2016

767,87 €

0,6993 €

1.098

12a

2017

911,34 €

0,6852 €

1.330

13a

2018

979,73 €

0,7023 €

1.395

14a

2019

1.132,69 €

0,6754 €

1.677

1.132,69 €

702,00 €

677,26 €

626,38 €
544,25 €

2006

2007

911,34 €

771,14 €

2008

2010

2011

767,87 €
669,23 €

676,11 €

574,31 €

2009

659,82 €

2012

979,73 €

2013

643,80 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Galeria d’imatges i vídeos
del Nadal 2019-20
al web municipal
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Arriba el “Carnaval de les Meravelles”
La festa de Carnaval se celebrarà el dissabte 22 de febrer. La temàtica d’enguany girarà entorn de la novel·la
fantàstica “Alícia en el país de les meravelles”.

Del dilluns 17 al divendres 21
de febrer, el Rei Carnestoltes
convida els escolars del municipi i tots els lliçanencs i lliçanenques que s’hi vulguin afegir
a seguir els seus manaments,
un per dia, com a preludi a la
Festa de Carnaval, que tindrà
lloc el dissabte 22 de febrer.
La Festa de Carnaval tindrà
com a actes principals la rua i
el concurs de disfresses. La temàtica d’enguany girarà entorn
de la novel·la fantàstica Alícia
en el país de les meravelles.
La rua començarà a les 17.45h
des de la Biblioteca Ca l’Oliveres i recorrerà diferents carrers
del poble fins arribar al Pavelló
d’Esports. Abans de l’inici de la
rua, però, a les 17.30h, el Rei
Carnestoltes adreçarà un pregó a tots els assistents des del
balcó de la biblioteca.
El concurs de disfresses tindrà
sis categories:
- Categoria 1 de disfressa individual o parella infantil (de 0 a
10 anys).
- Categoria 2 de disfressa
individual o parella (a partir

d’11 anys).
- Categoria 3 de grup: de 3 a
10 persones, amb vehicle o
sense.
- Categoria 4 de comparsa: a
partir d’ 11 persones, amb vehicle o sense.
- Categoria 5 d’entitat local: ser
entitat donada d’alta al Registre d’Entitats de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt. Només s’admetrà una inscripció per entitat.
- Categoria 6 de carrossa: implica portar un vehicle tipus camió / plataforma / remolc gran
decorat que permeti el transport de persones.
Totes les categories que vulguin participar al concurs i
optar als premis hauran de
formalitzar la inscripció, del 3
al 19 de febrer, mitjançant un
formulari que trobaran a l’Ajuntament o al web municipal, que
hauran de lliurar a l’OAC de
l’Ajuntament o bé per correu
electrònic a cultura@llicamunt.
cat. En el moment de rebre la
sol·licitud s’assignarà un número de participació. Aquest

PROGRAMACIÓ

número s’haurà de recollir a la
taula d’inscripcions el mateix
dia de la festa, entre les 16:30h
i les 17.15h.
Els premis del concurs, que
aquesta edició han augmentat,
són els següents:
- Premi a la millor disfressa
individual o de parella infantil:
150€
- Premi a la millor disfressa individual o de parella: 150€
- Premi a la millor disfressa de
grup: 200€
- Premi a la millor entitat local:
250€
- Premi a la millor comparsa:
250€
- Premi a la millor carrossa:
500€
El lliurament de premis tindrà
lloc a les 19.30h al pavelló, on
finalitzarà la festa.
L’etiqueta
#carnavalalliça
acompanyarà totes les publicacions de la Festa de Carnaval a les xarxes socials municipals de Twitter i Instagram.
Animem a tots els participants
a fer-la servir també en les seves publicacions de la festa.
III Ball de màscares
L’Ajuntament convida totes les
persones majors de 65 anys
empadronades al municipi a

la tercera edició del Ball de
màscares, que tindrà lloc el
diumenge 23 de febrer, a les
18h, a l’Ateneu l’Aliança, amb
orquestra en directe. L’entrada
és gratuïta, però les persones

interessades a participar-hi
hauran de recollir una invitació,
a partir del dilluns 10 de febrer,
a l’Ajuntament i als dos Casals
d’Avis. L’aforament és limitat a
la capacitat de la sala.

MANAMENTS DEL REI CARNESTOLTES

Del dilluns 17 al divendres 21 de febrer
MANAMENTS DEL REI CARNESTOLTES

Dilluns 17 de febrer
ANIREM ELEGANTS! AMB UN GORRA PETITS I GRANS

Dissabte 22 de febrer
PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES
17.30h Biblioteca Ca l’Oliveres
RUA DE LA DISBAUXA
17.45h Des la Biblioteca Ca l’Oliveres al Pavelló d’Esports
FI DE FESTA I LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS
DE DISFRESSES
19.30h Pavelló d’Esports

Diumenge 18 de febrer
EN PIJAMA A L’ESCOLA ANIREM I GRESCA FAREM!

Diumenge 23 de febrer
III BALL DE MÀSCARES
18h Ateneu l’Aliança

Divendres 21 de febrer
A L’ESCOLA ENS DISFRESSAREM I DE LA FESTA PARTICIPAREM

Dimecres 19 de febrer
LA CARA ENS PINTAREM I UN PAM DE GOIG FAREM
Dijous 20 de febrer
UN DAVANTAL A L’ESCOLA ENS POSAREM, PERQUÈ DE DIJOUS GRAS ANIREM
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Activitats destacades de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Dins de la programació de la Biblioteca Ca l’Oliveres per aquest mes de febrer destaquen una xerrada
sobre triatló, una Hora del vermut sobre la calçotada, els Instants musicals, la visita del PFI de cuina
i la presentació d’un fotollibre.

Xerrada “Triatló: esforç i superació”
El dijous 27 de febrer a les
18h a la Biblioteca Ca l’Oliveres, el lliçanenc i triatleta Rafael Espinar oferirà la xerrada
“Triatló: esforç i superació”.
Rafael Espinar s’inicia al món
de l’esport als 11 anys amb
l´atletisme. Al 2005 entra al
món del triatló (llarga distància), competint a nivell profesional. I, des d’aquell moment,
ha anat progressant aconseguint el rècord comarcal en
llarga distància, així com molt
bons resultats en diferents
competicions. La seva vida
professional també està lligada a l’esport treballant com a
monitor aquàtic, socorrista i
entrenador personal, tant de

running com de natació, així
com marxa nòrdica i spinning.
A la xerrada es parlarà dels
orígens del triatló, dels components necessaris per practicar-lo, de l’entrenament, però

a la vegada serà una xerrada
on hi prendran part important
els valors que dóna l’esport,
com el sacrifici, l’esforç, la superació, el companyerisme i
l’amistat.

L’hora del vermut.
La cultura de la calçotada
El dissabte 8 de febrer a les
12h dins l’activitat “L’hora del
vermut a Ca l’Oliveres” podrem
conèixer la cultura de la calçotada. Un taller on s’explicarà d’on
ve la tradició dels calçots i les
salses romesco i salvitxada que
l’acompanyen. A la segona part
s’elaborarà una salsa de romesco perquè els assistents se’n

puguin emportar una mica per
tastar a casa. I es facilitaran receptes de les salses perquè se’n
puguin fer variants.
I el dissabte 7 de març, “L’hora
del vermut a Ca l’Oliveres” anirà
a càrrec dels alumnes del PFI de
cuina del municipi. Cal inscriure’s prèviament a partir del 17 de
febrer.

Instants musicals a la biblioteca
A partir del mes de febrer i fins al
juny, una vegada al mes, es podrà gaudir de música en directe
a la Biblioteca a càrrec dels joves alumnes de l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
Els Instants musicals tenen com

a finalitat donar una visió diferent
i dinàmica de la biblioteca, atraient nous públics, a la vegada
que s’ofereix un espai als joves
intèrprets per tocar davant d’un
públic diferent a l’habitual.
Els Instants musicals tenen lloc

un dimarts al mes a les 17:45h a
l’espai de revistes i audiovisuals
de la biblioteca. La primera sessió serà el dimarts 18 de febrer.
No us perdeu deu minuts de
música, on es tocaran diferents
instruments.

Visita del PFI de cuina a la
biblioteca
El passat mes de desembre,
uns 15 alumnes del PFI de
cuina van visitar la Biblioteca
Ca l’Oliveres per conèixer les
instal·lacions i els serveis que
ofereix.
Se’ls va explicar que amb el
carnet de biblioteca poden
accedir al wi-fi, al servei d’internet i + i al préstec de documents.
També se’ls va ensenyar els
centres d’interès “Món laboral”, on poden trobar recursos per accedir al món laboral (elaboració de currículum,
preparació d’una entrevista,
cerca de feina, etc.), i l’Espai
Cuina, on poden trobar docu-

ments del seu interès. També
se’ls va informar de l’ACTIC,
l’acreditació en tecnologies
de la informació i la comunicació que atorga la Generalitat després de presentar-se al
corresponent exàmen.
En acabar la visita alguns dels
alumnes es van fer el carnet
de la biblioteca.

notícies de l’Ajuntament
Presentació del fotollibre Difusos

Dijous 13 de febrer a les 19h
tindrà lloc, a la sala d’actes de
la Biblioteca, la presentació del
fotollibre Difusos, a càrrec del
lliçanenc Jaume Parera, autor
de les fotografies, i amb la presència del geògraf Bernat Lladó, autor d’un dels textos del
llibre.
Difusos és un recorregut visual que sorgeix d’una necessitat de reconnectar-me amb la
natura i és fruit de les passe-

jades al voltant del meu espai
domèstic, l’àrea d’influència
de Palaudàries, dins del territori de la Vall del Tenes (Vallès
Oriental). Aquestes derives són
alhora un espai de llibertat, de
diàleg i d’autoconeixement. En
els darrers anys, i a través de
la càmera, he redescobert que
els espais de la meva infantesa han estat destruïts i abandonats. La masia on anàvem
a comprar està tapiada, els

camps d’esport han desaparegut i ja no circulen bicicletes
pels carrers a causa del poder
de les pantalles. És aquest el
paisatge que volem heretar?
(Jaume Parera)
Els autors dels textos del llibre, Francesco Careri, Oscar
Guayabero, Bernat Lladó i
Gustavo Duch, ens situen sobre aquesta pista i l’analitzen
des de perspectives diverses i
complementàries.

Presentació de treballs de recerca
d’alumnes de l’INS Lliçà
La Biblioteca Ca l’Oliveres va
ser la seu, el passat 13 de gener, de la presentació de treballs
de recerca d’alumnes de l’INS
Lliçà. Es va donar a conèixer a
la població els treballs de recerca que han estat mereixedors
d’una bona puntuació, mitjançant un acte expositiu obert a
tothom.
Els treballs que es van presentar
van ser:
- “Música i cinema” d’Abril González González
- “Drosophilamelanogaster” (Estudi genètic de les mosques) de

Carolina Pérez Agudo
- “Autonomia de les persones
amb una discapacitat intel·lectual” de Pablo Alcaraz López
- “Anàlisi i comparació dels
sistemes educatius alemany i
espanyol” de Mireia Sánchez
Chacón (presentació en anglès)

- “L’alimentació com a tractament de la diabetis” de Judith
Lago
La regidoria d’Educació i la Biblioteca Ca l’Oliveres van obsequiar els alumnes com a reconeixement de la feina feta en la
realització del treball.
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Xerrada: Diversitat
cultural i religiosa
La propera xerrada del Programa de formació i suport a
les famílies 2019-2020 tindrà
lloc el dimecres 12 de febrer,
de les 17.30h a les 19h, a la
Biblioteca Ca l’Oliveres, i porta per títol “Diversitat cultural
i religiosa”; anirà a càrrec de
l’associació sense ànim de lucre ARAE.
La xerrada és gratuïta, però
per participar-hi cal inscriure’s
prèviament a través del c/e
llam.educació@llicamunt.cat
o el tel. 93 860 72 20.

Hi haurà servei d’acollida per
infants de 3 a 12 anys.

Convocatòria de proves
lliures per a l’obtenció del
títol de graduat en ESO
El Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya ha convocat proves lliures per a l’obtenció del títol
de graduat/da en educació
secundària obligatòria per a
persones de més de 18 anys.
L’objectiu de les proves per a
l’obtenció del títol de graduat/da en educació secundària
obligatòria per a persones de
més de 18 anys és que les
persones aspirants demostrin
que han assolit els objectius
i les competències bàsiques
del currículum dels ensenyaments d’educació secundària
per a les persones adultes.

Per poder presentar-se a les
proves cal tenir com a mínim
18 anys el darrer dia de realització dels exàmens.
S’estableixen dos períodes
d’incripció a les proves. La
primera convocatòria serà del
3 al 10 de febrer.
La sol·licitud es pot presentar en el registre telemàtic
mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina web del
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya,
durant les 24 hores del dia,
a partir de les 9h del primer
dia d’inscripció i fins a les
23:59h del darrer dia.
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Informació sobre Ocupació
al web i les xarxes socials
municipals
L’apartat sobre Ocupació del web municipal s’estrena amb informació
sobre les Competències transversals.
Aquest mes de febrer, la web
municipal estrena un apartat
sobre Ocupació.
Aquest apartat s’ha estrenat
amb una explicació sobre les
competències transversals amb
exemples sobre com introduïr-les al CV i enllaços d’interès.
Les competències són realment el que ens diferencia com
a treballadors/es i és important
que individualment les puguem
identificar i millorar dins del nostre perfil professional.
Sobre aquest tema de les competències, també es farà una
acció a les xarxes socials i periòdicament es publicarà una
imatge amb informació sobre
una competència clau.
Competències clau
Les competències clau o personals són el conjunt d’habilitats,
actituds i aptituds que influeixen
en com desenvolupem les activitats professionals. Per això és
important identificar-les i entrenar-les per incloure-les al
nostre perfil.
En definitiva són allò que ens
diferencia als uns dels altres.
Davant una mateixa situació
cada persona respon d’una
manera diferent, tot i que sovint
no sabem com posar-li nom.
Conèixer-les ens farà guanyar
seguretat i autoconfiança per
poder superar amb més facilitat
els processos de selecció.
Per les empreses és molt important poder observar les competències personals que els/les
candidats/es posen en joc per
resoldre una situació que se’ls
planteja, per això dins d’un procés de selecció sovint s’inclo-

uen tests de competències o
dinàmiques de grup.
Segons el lloc de treball es
requeriran unes competències o altres, per exemple per
un lloc de treball de producció
o magatzem és molt habitual
requerir una persona preocupada per l’ordre i la qualitat, així
com orientada a l’assoliment.
En canvi un/a cuiner/a a més
haurà de ser una persona creativa i organitzada. O per un lloc
de recepció o venda es valorarà
de manera prioritària una persona orientada al client i amb una
bona capacitat d’aprenentatge i
negociació.
A continuació s’enumeren les
21 competències més valorades en el món laboral actual segons la classificació elaborada
per Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona:
- Assoliment:
o Iniciativa
o Orientació a l’assoliment

o Planificació i organització
o Preocupació per l’ordre i la
qualitat
- Gestió de l’equip:
o Direcció de persones
o Lideratge
o Treball en equip i cooperació
- Gestió personal:
o Autoconfiança
o Autocontrol
o Compromís amb l’organització
o Flexibilitat i gestió del canvi
- Influència:
o Comunicació
o Empatia
o Negociació
o Networking
o Orientació al client
- Pensament:
o Aprenentatge i utilització de
coneixements
o Creativitat
o Orientació estratègica
o Pensament analític
o Pensament conceptual
Cada competència a més es

Pla “Millorem l’ocupació”
Durant l’any 2019, 207 usuaris/es van desenvolupar un
itinerari personalitzat a través
el Pla “Millorem l’Ocupació”
(117 de nous/ves), un projecte iniciat al 2015 per l’Ajuntament que ofereix mesures
per la millora de la ocupabilitat dels joves de 16 a 35 anys
del municipi, així com de les
persones amb especials dificultats per la recerca de feina
derivades de Serveis Socials.
Es treballa cada cas de manera individual per tal de poder
fer una orientació i acompanyament a mida en la seva
recerca de feina, així com a
nivell formatiu i acadèmic.
Pel que fa a les persones que
van finalitzar el seu itinerari
durant el 2019: el 48% va trobat feina, el 36% va iniciar un
procés educatiu, el 7% continua cercant pel seu compte
i el 9% va finalitzar per altres

motius (salut, conciliació familiar, canvi de domicili...).
En el marc del Pla, un any més
es va dur a terme la sessió informativa amb les famílies per
tal de donar a conèixer les opcions acadèmiques que tenen
els seus fills a l’acabar l’ESO.
I, addicionalment, es va establir a l’INS Hipàtia d’Alexandria un espai d’orientació i
assessorament individual als
alumnes en la presa de decisió d’estudis.
En el PFI d’Auxiliar d’hoteleria
també es van desenvolupar
dos tallers formatius sobre la
identificació de les pròpies
competències transversals i
per l’elaboració del currículum
- perfil professional dels joves.
Recordeu que podeu sol·licitar cita prèvia i/o adreçar les
vostres consultes pel Pla al
938415225 o promoeco@llicamunt.cat.

pot desglossar en diferents nivells d’assoliment.

Feina Activa-SOC i Garantia
Juvenil), enllaços d’interès
del món acadèmic (Estudiar
a Catalunya-Generalitat de
Catalunya, Institut Obert de
Catalunya, Canal Universitats-Generalitat de Catalunya,
Universitat Oberta de Catalunya, Cercador de cursos del
SOC, Cursos Garantia Juvenil-Cambra de Comerç) i una
galeria d’imatges.
L’apartat s’anirà ampliant amb
altres temes que vagin sorgint
relacionats amb l’Ocupació.

Més informació sobre Ocupació
A banda de la informació sobre Competències transversals, amb la qual s’ha estrenat
l’apartat temàtic sobre Ocupació del web municipal, aquest
apartat també inclou informació sobre el Pla “Millorem
l’ocupació”, enllaços d’interès
del món laboral (SEOVT, Diputació de Barcelon-XALOC,
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Matrícula gratuïta al gimnàs
per a inscripcions al febrer
Aprofita la promoció de matrícula gratuïta si realitzes la inscripció i comences a venir al
gimnàs del Pavelló d’Esports
durant el mes de febrer. Podràs gaudir de tot el ventall de
classes dirigides que s’ofereixen (Aerogac., Crosffit, steps,
Dance Fitness, GAC, Tonificació, Manteniment, Pilates,
Ioga, TBC...) en diferents horaris. També pots optar per anar
a la sala de fitness i fer un programa personalitzat, i accedir
a la zona de relaxament a fer
un bany de vapor.
PREU BASIC D’ABONAMENT
AL GIMNÀS:
- ABONAMENT
MENSUAL:
27€ quota mensual i 27€ quota de matrícula
-
ABONAMENT MAJORS DE
60 ANYS EMPADRONATS:
13,50€ quota mensual i

13’50€ quota de matrícula
-
ABONAMENT MAJORS DE
60 ANYS NO EMPADRONATS: 21€ quota mensual i
21€ quota de matrícula
* Si t’apuntes i comences durant el mes de febrer, t’estalvies
la matrícula corresponent a la
quota que agafis.
Altres promocions
A part de la gratuïtat de la matrícula durant el mes de febrer,
també pots aprofitar les següents promocions per abonar-te al gimnàs:
SI ESTÀS EMPADRONAT/DA
A LLIÇÀ D’AMUNT GAUDEIX
D’AQUESTS DESCOMPTES:
- Per membres d’una mateixa família: 25% de descompte a la
matrícula i a la quota mensual.
- Per família nombrosa o monoparental: 25% un membre i

50% dos o més membres de
la mateixa família en la matrícula i a la quota mensual.
- Per aturats: 50% de descompte només a la quota mensual.
- Per a majors de 60 anys : 50%
de descompte a la matrícula i
a la quota mensual.
ENTRADA PUNTUAL: paga una
entrada puntual de 6€ i gaudeix
d’un dia al gimnàs del pavelló.
Podràs accedir a les classes
dirigides i a la zona de relaxament i gaudir del bany de vapor
(dilluns -dimecres per a dones,
dimarts i dijous per a homes, i
divendres mixta.
Per a més informació: al Pavelló d’Esports, c/ Jaume I,
núm.30, de dilluns a divendres
de 8 a 13h i de 16:30h a 22h,
tel. 93.860.70.25, esports@llicamunt.cat

Actualització de la cartografia
topogràfica urbana de Lliçà d’Amunt
La Diputació de Barcelona ha
realitzat la cartografia topogràfica urbana digital escala 1:1000
del municipi de Lliçà d’Amunt,
una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques ja
que s’utilitza com a base de les
cartografies temàtiques com
ara el planejament urbanístic, el
cadastre i les xarxes de serveis
i equipaments. El document va
ser lliurat pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere
Pons, a l’alcalde, Ignasi Simon.
Per aquest treball s’han cartografiat un total de 2.235 ha del
municipi, que es corresponen
al sòl urbà i urbanitzable, així
com les hectàrees de zones
no urbanitzables necessàries
per a la planificació urbanística del municipi.
La cartografia, realitzada a par-
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Substitució d’una
canonada de clavegueram
El passat 11 de desembre van
finalitzar les obres de substitució d’una canonada de clave-

gueram al carrer Josep Maria
de Segarra entre el carrer Joan
Maragall i Sant Pancraç.

Incidències per episodis
de fort vent
Un episodi de vent va afectar,
el passat 13 de desembre, el
nostre municipi. La ràfega màxima detectada al centre urbà
va ser de 47,9 km/h.
Aquest dia, Protecció Civil va
intervenir en 3 incidències per
diferents causes: caigudes de
fils telefònics i elèctrics; per recollir una tanca despenjada; i
per retirar dos arbres de mida
mitjana en un camí.
Un altre episodi de vent va
afectar, els passats 21 i 22 de
desembre, el nostre municipi.

En aquesta ocasió, la ràfega
màxima detectada al centre
urbà va ser de 69 km/h.
Aquest dia, Protecció Civil va
dur a terme 22 intervencions
per diferents causes: inspeccions per afectacions en habitatges o parce·les d’arbres
caiguts; senyalització urgent
de carrers per talls de la via;
retirada d’arbres o branques
grans caiguts a la via o a camins; i retirada d’un arbre caigut sobre un vehicle amb conductor, que va sortir-ne il·lès.

Batuda excepcional
de senglars per danys
a l’agricultura

tir de fotografies aèries realitzades amb tècniques fotogramètriques així com del treball de
camp, està estructurada en sis
fitxers que inclouen l’altimetria,
planimetria, toponímia, model
digital d’elevacions, vialer i model digital del terreny, d’acord

amb el plec d’especificacions
tècniques aprovades per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. El treball
es va lliurar en els formats Microstation, Autocad i PDF amb
nivells i sistema de referència
ETRS89.

El passat 14 de desembre, al
voltant del camí de Palau, a la
zona de la deixalleria de Palaudàries, es va dur a terme una
batuda excepcional de senglars per danys a l’agricultura.
La batuda es va fer a primera
hora del matí i es va controlar
l’accés a la zona. L’Ajuntament
va avisar de fer cas de la senyalització i les indicacions i va
informar a la població que si tenien previstes activitats a l’aire
lliure en aquesta zona, s’optéssin per altres zones del terme.

Recordem que el porc senglar
és una espècie cinegètica problemàtica, que ha arribat a un
nivell de població tal que provoca un impacte sobre l’agricultura i la seguretat.
La Societat de caçadors L’Esquirol Petit té responsabilitat
en el control d’aquestes espècies cinegètiques, atès que
gestiona una àrea privada de
caça legalment constituïda.
Al web municipal trobareu tota
la informació sobre la caça al
nostre municipi.

notícies de l’Ajuntament
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Satisfacció dels usuaris dels
serveis d’atenció domiciliària
La regidoria d’Acció Social ha realitzat una enquesta entre els usuaris
dels serveis d’atenció domiciliària de Treballadora familiar, Auxiliar
de la llar i Apropa’m.
Després d’analitzar les respostes de les enquestes realitzades als i les usuàries del
SAD Treballadora Familiar,
el SAD Auxiliar de la llar i el
Servei Apropa’m, la regidoria d’Acció Social ha constatat que existeix una sensació
àmplia i ferma de satisfacció
entre les persones que reben
aquests serveis.
El primer tret significatiu que
cal destacar és la predominança clara de les dones com
a usuàries dels serveis. Per
altra banda, són les persones
més grans, la franja de majors
de 64, qui més els utilitza. En
relació a l’antiguitat en el servei, amb l’excepció del servei
Apropa’m, hi ha una tendència clara a la permanència
dels usuaris. I, el canal de
coneixement de tots tres serveis és, majoritàriament, mitjançant la via directa amb els i
les professionals dels Serveis
Socials de l’Ajuntament, tot
i que es troben casos on els
usuaris han conegut el recurs
a través d’altres canals com
ara amics, veïns, familiars i
altres professionals d’àmbits
sociosanitaris.
En tots aquells aspectes relacionats amb la satisfacció trobem una predominança absoluta de les opinions positives.
La resolució de conflictes, la
valoració del servei, l’horari i la satisfacció general són
positives en tots els àmbits,
aconseguint unes xifres per
sobre del 90% de satisfacció
absoluta entre les persones
que reben aquests serveis.
Els usuaris també consideren que les treballadores
són amables i atentes a les
seves necessitats, a més,

les consideren persones de
confiança, ja que entenen la
complexitat de les seves situacions personals.
En relació a la millora la qualitat de vida, que és en definitiva la finalitat dels Serveis
Socials, més d’un 90% de
les persones enquestades en
tots tres àmbits consideren
que el servei millora molt la
seva qualitat de vida.
Finalment, cal destacar la rellevància de la figura de les
treballadores a domicili, que
són en molts casos el nexe
entre les tècniques i les persones usuàries, amb les quals
estableixen un vincle essencial per al bon funcionament
dels serveis i per a la millora
del benestar personal de les
usuaris.
Servei de Treballadora familiar
L’objectiu d’aquest servei
d’atenció domiciliària és
l’atenció personal en el manteniment de la salut, millora
de la relació amb l’entorn i
suport social i familiar, a la
llar, per a persones que requereixen atencions personals o amb manca d’autonomia personal.
Servei d’Auxiliar de la llar
L’objectiu d’aquest servei
d’atenció domiciliària és l’ajuda a la llar (bugaderia, neteja i
manteniment).
Els destinataris són persones

o unitats de convivència que,
per motius físics, psíquics o
socials, es troben en situació
de manca d’autonomia, temporal o permanent, o incapacitat per realitzar les tasques
de la vida quotidiana.

Préstec de material
d’ajuda tècnica per a
persones grans o amb
alguna limitació física
La regidoria d’Acció social ha
comprat material d’ajuda tècnica per a persones grans o
amb alguna limitació física per
un valor de 7.471€.
Aquest material s’ofereix en
préstec als lliçanencs que ho

necessitin, els quals, un cop ja
no l’hagin de fer servir, el retornen al banc d’ajudes tècniques
perquè altres persones se’n
puguin beneficiar.
Per a més informació: regidoria
d’Acció Social, 93 860 72 20.

El servei de Treballadora familiar i d’Auxiliar de la llar té
una durada temporal i la seva
finalització està subjecte a la
valoració de necessitats del
servei, que pot estar condicionat al copagament segons
els ingressos totals anuals.
Les tasques i l’horari de realització es pacten entre l’usuari
i el professional de referència.
Servei Apropa’m
L’objectiu d’aquest servei és
el trasllat des de la llar dels
usuaris als Centres d’Atenció
Primària (CAP) La Cruïlla i Palaudàries.
Es tracta d’un servei gratuït,
que funciona de dilluns a divendres, excepte festius. Els
horaris s’ajusten a les visites
d’infermeria i doctors/es de
capçalera.
Les persones destinatàries
són: persones més grans de
65 anys, empadronades al municipi, persones amb dependència reconeguda, persones
amb mobilitat reduïda, manca
o poc suport familiar, que els
ingressos no superin el 2,5 de
IPREM i requisits específics
valorats per Serveis Socials.

Avaluació de les auditories
sobre pobresa energètica
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va estar seleccionat per participar en l’avaluació de l’impacte
de les auditories energètiques
a municipis de la província de
Barcelona.
Recordem que, durant els mesos de gener i febrer de l’any
passat, la regidoria d’Acció
Social amb col·laboració de la
Diputació de Barcelona i l’empresa Lavola, va dur a terme el
programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de
pobresa energètica”, amb la finalitat de millorar les condicions
de vida de les famílies participants a través de la millora de
l’eficiència energètica a la llar, el
canvi d’hàbits i costums en el
consum energètic i l’ajustament
de les tarifes i contractes dels
subministraments per tal de rebaixar costos en les factures.
Van participar al programa 30

famílies en situació de pobresa
energètica, als quals es va realitzar l’estudi dels consums anuals
i de l’estat de l’habitatge a més
de proposar consells de millora
d’hàbits i propostes de millora
per reduir el consum d’energia.
Ara, quatre famílies de les trenta
que van participar en el programa, han estat escollides per dur
a terme l’avaluació de l’impactes
de les auditories energètiques.
L’avaluació, que es va dur a terme el passat mes de gener, ha
consistit a revisar les possibles
instal·lacions de materials o millores físiques que s’hagin dut a
terme a la llar, recollir les dades
de les darreres factures dels
subministraments i recollir informació sobre la percepció de
les famílies sobre les intervencions i el confort a la llar després
de la intervenció a través d’algunes preguntes breus.

notícies de l’Ajuntament
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Debat sobre l’estat del municipi
La sessió pública anual del Debat sobre l’estat del municipi, amb la participació de tots els grups polítics municipals
amb representació a l’Ajuntament, tal i com preveu el Reglament Orgànic Municipal (ROM), es va dur a terme el
passat 19 de desembre.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
iniciar l’acte explicant l’origen
d’aquest debat públic anual,
que es remonta a l’any 2008,
i del qual se n’han fet 4 sessions, fins que es va acordar deixar de fer-lo. L’Alcalde va dir
estar il·lusionat que es tornés a
reemprendre, a petició d’ERC.
Seguidament, els grups polítics municipals van anar intervenint per ordre de més a
menys representació a l’Ajuntament.
PSC
El portaveu del PSC, Fran
Sánchez, va explicar la visió
del PSC del poble. Sánchez
va dir que es volia un poble
per viure, amb el qual tothom
s’identifiqués, tots els lliçanencs i lliçanenques de tots
els barris. Per això, va dir, es
fan polítiques orientades al
benestar dels lliçanencs i es
posa l’Ajuntament al servei del
ciutadà. El portaveu del PSC
va anomerar diferents àmbits i
el que s’havia fet i es volia fer.
Els àmbits prioritaris pel PSC,
segons el portaveu, són l’educació, les polítiques socials, la
gent gran, el desenvolupament
econòmic de Lliçà d’Amunt,
el medi ambient, la seguretat
ciutadana i l’urbanisme amb la
creació d’un nou centre urbà.
ERC
El portaveu d’ERC, Ibán Martínez, va iniciar la seva intervenció dient que més que una
sessió per donar la visió del
poble de cada partit o el poble
que vol cada partit polític, que
ja es va fer durant la campanya
electoral, el seu partit veia el
debat com una sessió de control i d’exposició de què creu

cada partit que no està fent el
govern. Martínez també va dir
que l’hora i el lloc de la sessió
no els semblaven els més idonis. El portaveu d’ERC va parlar del projecte de centre urbà
de l’equip de govern i va dir
que és un projecte a llarg termini, que el model escollit és
el de ciutat dormitori i que es
tracta bàsicament d’una promoció immobiliària on seran
els promotors qui decidiran
el model de centre per Lliçà
d’Amunt. Ibán Martínez també va exposar que no s’ha fet
res per conservar el patrimoni.
I va preguntar on ha quedat el
projecte comú per les instal·lacions de Can Malé, quin és el
model econòmic que es vol
per Can Montcau i quins projectes hi ha per impulsar el comerç local. El portaveu d’ERC
també va parlar de l’actual model de recollida d’escombraries que s’ha de refer i de la millora mediambiental. A més, a
nivell esportiu, va retreure que
només es fa gestió tècnica de
subvencions i manca un projecte esportiu. Segons el portaveu, avui dia ERC no comparteix la visió del poble que té
l’actual equip de govern.

guntar al PSC sobre el model
de poble que ara volen: verd o
industrial, viu o dormitori, participatiu o no, etc. També va
dir intuir, segons els propers
pressupostos, que l’acció de
govern es basarà en mantenir
serveis mínims, tenir contents
a determinats col·lectius, tenir
una sucursal del partit a les
entitats i deixar les inauguracions per d’aquí a tres anys. En
Comú Podem va retreure que
es governa des del populisme
i per aconseguir vots per a
les properes eleccions municipals. A més de la paralització
de projectes, com Can Malé,
també va parlar de retrocés en
democràcia per la manca de
participació ciutadana, d’estancament de l’oci per als joves, de destacar determinats
col·lectius com la gent gran,
de la reducció d’activitats culturals... i va concloure que la
línia ideològica del PSC transita per la dreta, fent referència
a la reducció de determinades
partides del pressupost 2020, i
que el seu partit treballarà per
fiscalitzar la majoria absoluta i
per construir una alternativa fiable i un poble integrador, per
a tothom.

EN COMÚ PODEM

CIUTADANS

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va mostrar-se content pel debat però
no per l’hora escollida per
fer-lo. El portaveu d’En Comú
Podem va dir que durant els
anys de govern conjunt hi havia un projecte de poble clar,
però que ara l’únic objectiu era
la construcció de vivendes al
centre urbà. Antonio Polo va
anomenar els projectes que
hi havia, en els quals es feia
participar el poble, i va pre-

El portaveu de Ciutadans, Oriol
Vera, va dir que creia que no es
tenia ganes de fer aquest debat i que, segons les exposicions fetes, veia molt de rencor.
També va dir que no es parlava
del poble sinó de política i que
aquest debat es pot fer cada
dos mesos al Ple. El portaveu
de Ciutadans es va felicitar
perquè, segons va dir, cada
vegada va desapareixent més
el bipartidisme. Oriol Vera va
recordar que el seu partit havia

arribat a acords amb l’equip
de govern, però que no havia votat a favor dels propers
pressupostos perquè estava
en contra de l’augment dels
impostos. També va dir que tot
és a llarga vista, fent referència
al centre urbà, i que cal potenciar el comerç local. Oriol Vera
va acabar la seva intervenció
dient que a l’equip de govern
li falta empenta, que és molt
tècnic, que va fent a demanda,
però sense projectes, i que el
seu partit seguirà estant a prop
i negociant, que és la seva manera de fer política.
JUNTS
El portaveu de Junts, Manel
Busquets, va dir que la majoria absoluta del PSC havia
trencat projectes comuns del
pacte de govern, i va anomenar-los: plaça de la vila,
rotonda de Ca la Miquela, espai polideportiu, Can Malé,
reordenació del centre, centre
de dia, camí fluvial... Fent referència als pressupostos del
2020, va dir que es demanava
més esforç econòmic al ciutadà a canvi de contenció, de
retallades en moltes partides i
menys inversions. Manel Busquets va expresssar que Lliçà
d’Amunt no és un poble per
viure perquè té mancances i

que el PSC no té intenció de
pal·liar-les: voreres intransitables, paviments en mal estat,
dèficit d’il·luminació, brossa,
etc. El portaveu de Junts també va parlar d’inseguretat; de
problemàtica okupa; d’un poble disgregat, no cohesionat
i amb pèrdua d’identitat i del
patrimoni; de manca d’accions
per interelacionar els barris; de
desigualtats; de manca d’habitatge; d’aposta per certs col·
lectius en detriment d’altres;
de mancança d’un centre cultural; de falta de més projectes
d’igualtat; de necessitat de
més participació ciutadana; de
necessitat de cobertura mòbil
i aigua per a tots; d’un CAP a
Palaudàries sense pediatria ni
urgències, etc. El portaveu de
Junts va concloure que el PSC
fa partit enlloc de poble i que
la majoria absoluta hauria de
ser una responsabilitat per fer
accions valentes i necessàries.
Després de la intervenció de
tots els portaveus, es va donar
un torn de rèplica i el públic va
poder fer preguntes.

12 -

crònica
Ple extraordinari del 19 de desembre
1.- Ratificació de la urgència
de la sessió.
El Ple va aprovar la urgència de
la sessió plenària.
L’Alcalde va explicar que s’havia convocat una sessió extraordinària urgent del Ple perquè hi havia una al·legació del
grup municipal d’ERC sobre les
Ordenances fiscals 2020 i, si
no s’aprovaven el 2019, no es
podien aplicar l’1 de gener del
2020, i les ordenances fiscals
van lligades al pressupost.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM:
EN CONTRA
Cs: A FAVOR
JUNTS: EN CONTRA

2.- Resolució d’al·legacions i
aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per al 2020.
El Ple va desestimar l’al·legació
presentada per ERC sobre les
Ordenances fiscals per al 2020
que feia referència a l’agment
de la taxa d’escombraries.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que l’Interventor havia
donat resposta a tots els punts
de l’al·legació i que l’augment
de la taxa d’escombraries quedava justificat. L’Alcalde va recordar que, malgrat l’augment
de la taxa, hem de ser conscients que els ingressos no cobreixen el servei.
ERC va recordar que ja havia reclamat anteriorment que a l’estudi faltaven dades i que l’al·le-

gació era una eina legal que es
tenia. ERC va insistir en què a
l’estudi falten dades i que no reflecteix els costos reals. També
va dir que el cost del personal
encara no estava justificat i que
no es concreten les partides on
s’imputa la recollida.
L’Alcalde va dir que creia suficiant l’estudi, que només havia
de demostrar que el servei és
deficitari.
En Comú Podem va votar-hi en
contra al·legant que havien rebut la documentació a darrera
hora i no havien tingut temps
d’examinar-la ni de parla-ne en
assemblea, que és com treballa
el grup.
Ciutadans també va dir que no
havien tingut temps de treballar

la documentació, però que els
semblava bé la resposta de l’Interventor, tot i no estar a favor
de l’augment de les taxes.
Junts va votar-hi en contra per
desconeixement, ja que no
havien tingut temps de treballar-ho.

PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM:
EN CONTRA
Cs: A FAVOR
JUNTS: EN CONTRA

notícies del poble
Què ha dit la premsa?
Protecció Civil de Lliçà
d’Amunt actua en l’incendi
industrial de Montornès
La unitat de Protecció Civil de
Lliçà d’Amunt, amb un vehicle
i dos voluntaris, va actuar en
l’incendi que va destruir bona
part de les instal·lacions de
l’empresa Ditecsa Centre Derpin, al polígon Can Buscarons
de Baix, a Montornès, que va
tenir lloc el passat desembre.

Rafa Gutiérrez, nou director esportiu del CB Lliçà
d’Amunt
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
ha incorporat Rafa Gutiérrez
com a nou director esportiu. Gutíerrez, de 42 anys, ve
d’exercir de director tècnic del
bàsquet femení al Cornellà i ha
treballat en la parcel·la tècnica
d’altres entitats com FC Barcelona femení, Sant Gervasi i
Vilassar de Dalt. El paretà també ha estat seleccionador de
Catalunya cadet. Recuperar
jugadors de la base és un dels
objectius de Gutiérrez.
Defuncions
- Jaume Joan Canadell Pous,
85 anys. 09-12

- Ángel García Florido, 60 anys.
16-12
-
Juan Guijarro Cantalejo, 82
anys. 24-12

El 64% dels alumnes lliçanencs estudien al municipi
A Lliçà d’Amunt, 1.810 alumnes (64%) estudien al mateix
poble i 1.015 (36%) estudien
fora del municipi; també hi
ha 175 alumnes que viuen a
fora i venen a estudiar a Lliçà
d’Amunt.
Millores a la C17
A més del tercer carril del
tram entre Parets i Granollers de la C17, entre altres
projectes de millora previstos de cara als propers
anys, hi ha la construcció
d’un nou enllaç amb el polígon industrial i el sector comercial de Can Montcau, al
nostre municipi.
Signatura d’un crèdit amb la
Diputació i el BBVA
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha signat un crèdit amb
la Diputació de Barcelona
i el BBVA per un valor de
1.279.300 euros.

El CB Lliçà d’Amunt incorpora l’aler Arnau Jaime
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
ha incorporat l’aler Arnau Jaime de 18 anys i 2,01m i procedent de l’AE Badalonès de Lliga EBA, on hi jugava cedit pel
Prat de LEB Plata. Jaime s’ha
format al planter del Joventut
de Badalona.
El PIB per habitant de Lliçà
d’Amunt, per sota de la mitjana catalana
Segons dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya
referides a l’exercici de 2017,
el producte interior brut (PIB)
per habitant de Lliçà d’Amunt
se situa en uns 27.000 euros,
per sota de la mitjana catalana, de 31.200 euros de PIB
per habitant, i de la mitjana
del Vallès Oriental, que és de
30.900 euros.
L’atur continua baixant, però
menys que en anys anteriors
Lliçà d’Amunt va tancar el mes
de desembre passat amb un
total de 732 persones a l’atur,
26 menys que fa un any, la qual
cosa es tradueix en una caiguda interanual del 3,98%.

“La Vall del Tenes no s’atura”
L’any 2019, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del
Tenes (SEOVT), amb el suport
de la Diputació de Barcelona, va oferir, un any més, el
seu itinerari especialitzat “La
Vall del Tenes no s’atura” per
acompanyar als i les assistents
en la seva recerca de feina mitjançant sessions grupals i assessoraments personalitzats.
Com a dada significativa
d’aquest 2019, cal destacar la
participació de 257 persones i
la taxa d’inserció de gairebé el
60% dels participants.
Aquest 2020, també et proposa que entrenis les teves habilitats amb l’itinerari de millora
de recerca de treball i acon-
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L’Ateneu l’Aliança rep el
1r premi de la categoria
Foment de la participació
a la 30a edició del Premis
Ateneus
L’Ateneu l’Aliança va recollir,
el passat 9 de desembre, el
primer premi de la categoria
Foment de la participació a la
30a edició dels Premis Ateneus, convocats per la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Moltes felicitats!

Farmàcies
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 31 de gener al 6 de febrer
J. Torras (Bigues): del 7 al 13 de febrer
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 14 al 20 de febrer
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 21 al 27 de febrer
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 28 de febrer al 5 de març
- Per urgències després de les 22h: Viñamata
(Granollers)
- Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
N. Salayet, J. Torras, P. Lozano, M. Codina, D. Pinin
- Farmàcia oberta diumenge matí: M. Sayós

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

segueixis les eines necessàries per fer un currículum més
atractiu i superar amb èxit una
entrevista de feina.
El SEOVT t’acompanya i t’assessora perquè aprofundeixis
en el teu autoconeixement i
aconsegueixis trobar la feina

que estàs cercant.
Per inscriure’t a l’itinerari “La
Vall del Tenes no s’atura”, truca al 93 841 58 12.
Més informació: Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del
Tenes (C. Dr. Bonet, 1 de Lliçà
d’Amunt. Telf. 938415812).

opinió
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Grups
Municipals

Fa pocs dies el President del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez va ésser investit i posteriorment va poder formar Govern. Des de
el PSC de Lliçà d’Amunt volem felicitar-lo per haver aconseguit el que semblava impossible, tot i les ingerències dels partits de
la dreta que van voler torpedinar la investidura a qualsevol preu. Sabien perfectament que no hi havia cap alternativa de Govern
que no passes pel PSOE i tot i així volien guanyar amb invents jurídics el que no van poder guanyar a les urnes. La ciutadania
durant el 2019 va ser cridada fins a 5 vegades a votar; totes 5 el Partit Socialista va guanyar de forma clara i nítida. Tanmateix i
en especial, volem felicitar al nou ministre de sanitat, el Salvador Illa. Company de partit de la nostra comarca, i gran defensor
del diàleg i l’entesa com a solució als problemes que se’ns presenten, l’encoratgem a no defallir en la seva tasca i que estem ben
segurs tindrà molts encerts. S’obren noves oportunitats que no podem deixar perdre.
ESQUERRA
REPUBLICANA

Espanya ja té president. Tot i l’alegria d’alguns, nosaltres recordem cada una de les declaracions de Pedro Sánchez contra l’autodeterminació, tot el suport que ha donat a la repressió policial i judicial, totes les mentides que ha escampat i tota l’agressivitat
del PSOE contra l’independentisme. Les presons d’Espanya tenen segrestades desenes de presos polítics catalans.
El nostre partit ha decidit facilitar la investidura d’aquest president. Ha estat un gest difícil enmig de la ràbia i el dolor que hem
hagut d’empassar-nos. Tanmateix, en aquests moments la nostra força ha de posar-se al servei de la resolució del conflicte,
posant a parlar el govern d’Espanya, i forçant-lo a afrontar les seves contradiccions democràtiques. Entendre que la criminalització d’una posició política és el principi de la fi de la democràcia, tal com ho han tastat aquest dies les esquerres espanyoles,
insultades i amenaçades per unes dretes empeltades d’un franquisme encara ben viu.
Els propers dies els dos governs, l’espanyol i el català, obriran una negociació de resultat incert. Parlar per entendre. Probablement serà la darrera oportunitat d’Espanya.
Ya hemos comentado el retroceso que está suponiendo para nuestro pueblo la mayoría absoluta del PSC. El archivado de proyectos provenientes de la legislatura pasada (la mayoría iniciados por este grupo municipal) ha sido la prioridad de este gobierno desde
entonces. Nos gustaría destacar otro claro ejemplo sobre ello, la PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Nunca ha habido un participación
activa y constante, quizás por la dispersión de nuestro pueblo y la falta de cohesión. Pero sin duda, la causa más incidente es la
falta de iniciativa política al respecto. Esta fue una de las prioridades en los 3 años que tuvimos responsabilidades en el equipo de
gobierno, y pensamos que logramos avanzar en ello. Impulsamos una serie de procesos participativos que lograron congregar a
un número importante de personas y entidades, que participaron con ganas e ilusión en diferentes proyectos (plan agrario, Espai
Can Malé, Centros cívicos, etc), y que culminaron con propuestas claras. Ahora sin embargo, vemos como las intenciones de esta
mayoría absoluta no son las mismas. Claro ejemplo es que no cuentan con las propuestas que de ahí salieron, archivando los
proyectos trabajados. Otro claro ejemplo es la bajada de la partida presupuestaria, que deja un presupuesto de 30000€ en 3500€.
Está claro que para algun@s, es más fácil que la gente vote cada 4 años sin hacer mucho ruido entre tanto.

Este pasado mes de enero hemos vivido un triste y lamentable episodio más de la política española.
La constitución del nuevo gobierno de nuestra nación, basado en un pacto entre socialistas, podemitas, separatistas y filo-etarras, ha demostrado cual puede llegar a ser el grado de mentiras del PSOE. Después de estar meses y meses diciendo que bajo
ningún concepto se produciría este pacto, la ilimitada ambición del nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha propiciado
este nuevo gobierno social-comunista. Esperen una gran subida del paro y de la deuda pública. Prepárense para una nueva e
ilimitada extensión de “chiringuitos” regados con dinero público. Acostúmbrense a un incesante lenguaje guerra-civilista. Asuman todas las cesiones a los separatistas. Vayan preparándose para las próximas subidas de impuestos, carburantes, cuotas
de autónomos, sociedades y un largo etcétera. Por ello, Ciudadanos continuará siendo el único referente constitucional y liberal
progresista en Lliçà d’Amunt, Catalunya y el resto de España.

Des del dia 3-01-2020, sense sentència ferma, la Junta Electoral Central pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és contrària al que determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del
Parlament de Catalunya respecte als motius de cessament del President del nostre país. El mateix dia la J.E.C., en contra de la sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va denegar la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras i per tant la immunitat que li pertoca.
Aquestes dues resolucions s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat Espanyol.
Des de Junts per Lliçà d’Amunt, volem instar a l’Estat Espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país, i reclamem
la llibertat dels presos i preses polítics, el retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia dels drets civils i polítics de tots els ciutadans
de Catalunya.

opinió Entitats i Bústia del lector
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El lliçanenc Bryan Santos, Campió
de Catalunya Benjamí de Pàdel
Bryan Santos Colmenar, nascut a Badalona el 29/10/2009,
10 anys i resident a Lliçà
d’Amunt des que tenia menys
d’un any, porta des de setembre de 2017 practicant l’esport que més li apassiona, el
Pàdel. Estudia 5è de primària
a l’escola Miquel Martí i Pol
i té molt clar que els estudis
són la base de qualsevol bon
esportista. Les seves habilitats naturals combinades
amb el seu afany de treball i
lluita per aprendre i millorar
dia a dia l’han portat a ser el
campió de Catalunya en la
categoria Benjamí d’aquest
any 2019. Durant la temporada ha participat en totes
les competicions del circuit
de menors de la Federació
catalana de Pàdel en la categoria Aleví, superior a la seva
edat, així com en els tornejos
de la Federació Espanyola de
Pádel del circuit de menors,
finalitzant amb el Campionat
d’Espanya celebrat a Màlaga
el passat mes de setembre,
així com el Mundial de Pàdel
de menors celebrat el passat
mes d’octubre a Castellón,
competint amb jugadors de
diverses nacionalitats. L’esforç dels entrenaments diaris

L’esportista lliçanenc Bryan Santos Colmenar (a l’esquerra) i el seu company Hugo
Estebanez durant el lliurament de premis al Campionat de Catalunya.

i la seva disciplina i constància en el treball l’han permès
a arribar a moltes de les semifinals i finals dels campionats als que ha participat. El
seu equip de treball és Viu el
Pàdel, i el seu entrenador és
Marc Banegas amb el qual
va començar des dels seus
inicis i ha anat creixent i millorant en les diferents parts
del projecte, la tècnica i tàctica del Pàdel, la preparació
física, la dieta i la preparació mental i psicològica per
afrontar totes les situacions

que es viuen durant els partits i posteriorment amb les
victòries i les derrotes. Pertany a l’escola d’alta competició de Slam club de Collbató. Actualment és el número
1 del Ranquing de menors de
la categoria Benjamí i número
6 de la categoria Aleví de la
Federació catalana de Pàdel,
i el número 24 de la Federació Espanyola de Pádel en la
categoria Benjamí.
Família Santos Colmenar

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes
anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@
llicamunt.cat, a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han
de tenir una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia
Arial i cos 12. No es publicaran escrits que vagin signats amb
pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes
col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri
oportú. No es publicaran els escrits que atemptin contra persones o
institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de
les opinions signades.

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

genda

Biblioteca Ca l’Oliveres
“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”. EXPOSICIÓ: “EINES
I ESTRIS DEL CAMP. TRACCIÓ ANIMAL. EL CAVALL, EL
CARRO, SANT ANTONI”
Del 20 de gener al 6 de març
Horari: en horari de la biblioteca
Amb la col·laboració del Grup
L’Abans i la família de Can
Joan Font.
EXPOSICIÓ: “PINTURES A
L’OLI” DE JOAQUIM GÓMEZ
OCHOA
De l’1 al 29 de febrer
Horari: en horari de la biblioteca
Presentació: dilluns 3 de febrer a les 17h
CLUB DE LECTURA DEIXA’M
LLEGIR!
Dijous 6 de febrer Hora: 18h
Una Ampolla al mar de Gaza de
Valérie Zenatti. A càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli. Si
tens entre 12 i 17 anys, t’agrada
llegir i vols passar una bona estona, informa’t a la biblioteca.
Cada primer dijous de mes.
L’HORA DEL VERMUT A CA
L’OLIVERES “LA CULTURA
DE LA CALÇOTADA”
Dissabte 8 de febrer Hora: 12h
Coneixerem la tradició dels calçots i de les salses de romesco i
salvitxada. Elaborarem i tastarem
una salsa de romesco. A càrrec
del Parc de les Olors del Serrat.
Places limitades. Inscripció prèvia.
NIU DE PARAULES: “LES 4
ESTACIONS DEL PETITÓ”
Dissabte 15 de febrer
Hora: 11h

Amb la música de Vivaldi de
base argumental i una senzilla
història d’un animalet, passarem per les quatre estacions de
l’any. A càrrec de Mima Teatre.
Adreçat a famílies amb infants
fins a 3 anys d’edat. Places limitades. Inscripció prèvia a
partir del 3 de febrer.
TALLER CREATIU
Dimarts 18 de febrer
Hora: 17.30h
Farem una joguina amb material reciclat. A càrrec de Carme
Romero. Per a nens i nenes de
4 a 10 anys. Inscripció prèvia
a partir del 3 de febrer. Places
limitades.
INSTANTS MUSICALS
Dimarts 18 de febrer
Hora: 17.45h
10 minuts de música en directe
a càrrec d’alumnes de l’Escola
de Música de la Vall del Tenes.
CLUB DE LECTURA ADULTS
Dimarts 18 de febrer
Hora: 18h
Quan anàvem a l’estraperlo de
Víctor Labrado. A càrrec de
Lola Tresserras.
CLUB DE LECTURA LLEGIR
EL TEATRE
Dijous 20 de febrer Hora: 18h
Justícia de Guillem Clua. A càrrec d’Agnès Navarro.
CONTES AL VOL
Dissabte 22 de febrer
Hora: 11h
A càrrec de Caro von Arend.
Amb la guitarra a la mà i una
maleta plena d’històries, la Caro

donarà vida a un munt d’aventures i ens obrirà les portes del
País dels contes, un món on
creixerem plegats, amb contes
que ens sacsejaran i d’altres
que ens faran moixaines, contes per a totes les edats que, de
ben segur, no ens deixaran indiferents! Preparats pel viatge?
Adreçat a famílies amb infants
a partir de 3 anys. Places limitades. Inscripció prèvia a partir
del 3 de febrer.
XERRADA: “TRIATLÓ:
ESFORÇ I SUPERACIÓ”
Dijous 27 de febrer Hora: 18h
Es parlarà dels orígens del triatló, dels components necessaris per practicar-lo, de l’entrenament, però a la vegada
serà una xerrada on hi prendran
part important els valors que
dóna l’esport, com el sacrifici,

l’esforç, la superació, el companyerisme i l’amistat. A càrrec
del triatleta Rafael Espinar.
PRESENTACIÓ
DEL
FOTOLLIBRE “DIFUSOS” DE
JAUME PARERA I ALTRES
Dijous 13 de febrer Hora: 19h
Difusos és un recorregut visual
que sorgeix d’una necessitat de
reconnectar-me amb la natura i és
fruit de les passejades al voltant
del meu espai domèstic, l’àrea
d’influència de Palaudàries, dins
del territori de la Vall del Tenes
(Vallès Oriental). Jaume Parera
L’HORA DEL VERMUT A CA
L’OLIVERES
Dissabte 7 de març Hora: 12h
A càrrec dels alumnes del PFI
de cuina del municipi. Places
limitades. Inscripció prèvia a
partir del 17 de febrer.

Espai Jove El Galliner
TARDA DE JOCS DE TAULA
Dimarts 4 de febrer
Si vols passar una estona divertida, vine al Galliner a jugar
amb els jocs de taula que tenim.
TARDES CREATIVES
Dimecres 12 de febrer
Vine al Galliner! Farem creacions amb “felpa” fent volar la
nostra imaginació! No t’ho perdis!
TALLER DE JARDINERIA
Dimecres 19 de febrer
Vols crear un ninot que li creix
el cabell? Rega’l i veuràs quina
cabellera aconseguiràs! El pentinat ja és cosa teva...

DIVENDRES
DE
CINEMA
JOVE
Divendres 28 de febrer
L’últim divendres de cada mes
fem sessió de cinema a l’Espai
Jove El Galliner. Vosaltres trieu
la pel·lícula i nosaltres posem
les crispetes!
*T
ots els tallers són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots
inscriure’t
al
web
espaijovegalliner.cat, trucant
al 93 860 70 01 o enviant un
WhatsApp al 673 930 937.
*E
 spai Jove El Galliner: Obert
totes les tardes de dilluns
a divendres de 16h a 20h a
l’edifici de la Biblioteca Ca
l’Oliveres.

Lliçà
d’Amunt

un poble
per viure

