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Portes obertes a la Biblioteca  
Ca l’Oliveres
L’Ajuntament ha preparat un ampli programa 
d’activitats perquè tots els ciutadans de Lliçà 
d’Amunt puguin visitar les instal·lacions de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres, tant durant la 
diada de Sant Jordi com en els dies anteriors 
i posteriors. Hi té cabuda tothom, petits i 
grans, individualment i col·lectivament.  
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Cert que en aquest mandat s’ha fet i s’està fent molta obra pública: nou casal de la gent gran, segona deixalleria de Palaudàries, 
escola bressol “La Nova Espurna”, centre de rehabilitació física, segon Centre d’Atenció Primària i pista poliesportiva a Palaudàries, 
Mercat Municipal a Ca l’Artigues, col·lectors i clavegueram de Can Farell, Can Franquesa i Ca l’Artigues, variant Camí de la Serra, 
camí de vianants de Palaudàries a Can Rovira, asfaltatges, les urbanitzacions del Molí d’en Fonolleda, del Pla, de Ca l’Oliveres i 
del Raval d’en Xicota II, el local social de Ca l’Estaper i Can Salgot, soterrament de línies elèctriques a Ca l’Artigues i Mas Bo-Can 
Lledó, etc., però sempre hi ha una inversió que hom li té una estima especial i aquesta, per a l’equip de govern, és la construcció 
de la biblioteca municipal. Potser perquè hem estat capaços de donar resposta a una de les demandes culturals i educatives més 
exigides, de fa temps, pel ciutadà i, per tant, perquè hem estat capaços de cobrir un dels dèficits més històrics del nostre poble. Una 
obra de rehabilitació que tindrà un cost aproximat de 4.100.000 euros i que gràcies a la capacitat de gestió d’aquest govern, tot i 
la crisi i el gran esforç financer que representa, s’ha pogut fer, això sí, posposant altres inversions. 

Crec que ens hem de sentir orgullosos de tenir una biblioteca amb aquesta qualitat arquitectònica i amb aquests espais tan amplis, 
i estic convençut que esdevindrà un dels referents del nostre poble si, entre tots plegats, li donem vida i ens la fem nostra.

Aquest mes d’abril, al voltant de la Diada de Sant Jordi, es fan unes jornades de portes obertes perquè tots els ciutadans de Lliçà 
d’Amunt puguem visitar-la i ens puguem familiaritzar amb aquest nou equipament cultural. Una visita que anirà acompanyada 
per un seguit d’activitats que amenitzaran aquest acte festiu.

Es tracta d’una rehabilitació d’un edifici històric del segle XIX, tot i que l’estructura actual és del segle XIX, una masia de la família 
Sala que amaga detalls preciosos i on durant molts anys han viscut de lloguer conegudes famílies treballadores del nostre poble que 
arribaven d’altres indrets d’Espanya, com poden ser, entre d’altres, els Muñoz, els López, els Ruiz, els Domínguez o els Martí, que 
tenien un escorxador darrera la casa. Per tant, és un equipament que té una història social molt viva al darrere, amb una documen-
tació gràfica i vivències personals que l’enriqueix enormement. 

Val la pena visitar-la. Us encoratjo a fer-ho, perquè és una meravella, perquè ha quedat de pel·lícula. I també us animo, un cop es 
posi en marxa, que serà en el mes de setembre, a participar de la gran varietat de serveis i activitats que ja s’estan començant a 
dissenyar i que cobriran les necessitats de tots els públics, des dels més menuts fins els més grans. 

Editorial

OPINIÓ

Yo ahora trabajando y sin estu-
diar, no la utilizaré. Los estu-
diantes me imagino que la uti-
lizarán y mucho. Hace falta 
una biblioteca donde hay cole-
gios e institutos. 

Marta Bustos
Can Salgot

Pues como cualquier biblio-
teca. Que pueda ir todo el 
mundo. Me gustaría que 
hubiera de todo; Internet, por 
ejemplo. Y actividades infan-
tiles, así los niños no están 
todo el día con el ordenador o 
en los videojuegos. 

Nieves Sánchez
Ca l’Artigues

És important que sigui un lloc 
per anar quan tinguis ganes de 
fer alguna cosa. Moltes coses 
es poden fer en una biblioteca. 
Jo hi aniria a llegir revistes i 
alguna altra cosa que m’inte-
ressés. Però si hi ha per escoltar 
música i altres coses, també 
t’agrada. Feia falta, però és una 
miqueta lluny.  

Joana Castany
Centre urbà

M’agradaria que fos completa 
i moderna, i que estigués bé 
per a tothom, no només per a 
petits, sinó també per a gent 
gran. No és un lloc on hi vagi, 
però m’agradaria que hi hagués 
ordinadors, sobretot per als 
nens. També música, per a la 
joventut. 

Jose Luis Castaño
Centre urbà

Me gustaría encontrar mucha 
variedad de servicios. Me gus-
taría que fuera amplia y que 
tuviera de todo, material de 
todo tipo, como ordenadores, 
que hoy en día son imprescin-
dibles, pero sobretodo mucha 
información. 

Manuel Pires
Can Lledó

Enquesta ciutadana Què n’espera de la Biblioteca i quins serveis i activitats li agradaria trobar-hi?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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NOtÍcIes de l’AjuNtAmeNt

Portes obertes a la Biblioteca Ca l’Oliveres
L’Ajuntament ha preparat un ampli programa d’activitats perquè tots els ciutadans de Lliçà d’Amunt 
puguin visitar les instal·lacions de la Biblioteca Ca l’Oliveres, tant durant la diada de Sant Jordi 
com en els dies anteriors i posteriors. Hi té cabuda tothom, petits i grans, individualment i 
col·lectivament. 

CULTURA

Entre els dies 19 i 30 d’abril, es 
donarà el primer tret de sorti-
da a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres, que s’inaugurarà el pro-
per mes de setembre, coinci-
dint amb la Festa Major, una 
vegada estiguin enllestides 
totes les instal·lacions d’ofimà-
tica, audiovisuals i mobiliari, 
així com l’element més impor-
tant, el fons bibliogràfic. 
Tanmateix, aprofitant que 
l’edifici està enllestit i la proxi-
mitat de la Diada de Sant Jordi, 
l’Ajuntament ha programat tot 
un seguit d’activitats que prete-
nen acostar-nos a la biblioteca, 
perquè tothom que ho desitgi 
pugui veure de prop com és per 
dins una biblioteca i com s’ha 
transformat una masia, la de Ca 
l’Oliveres, datada del segle 
XIX, en l’actual edifici.
La programació començarà el 
dia 19 d’abril amb la inaugura-
ció de l’exposició fotogràfica 
“Interpretant Centelles, 16 
visions”, una aproximació a 
l’obra del fotoperiodista Agus-
tí Centelles, realitzada per 14 
fotògrafs professionals de la 
nostra comarca, de la qual 
podrem gaudir fins al dia 30. 
També s’han programat visites 
guiades. S’han dividit en tres 
grups: per a les entitats del 
municipi, per als centres esco-
lars i per al públic en general.
-  Entitats del municipi (cultu-

rals, veïnals, esportives, etc.) 
i col·lectius de mestres dels 
centres escolars del municipi: 
dies 20, 21 i 22 d’abril, entre 
les 18 i les 20 h. Cal trucar a 
l’Ajuntament i fer la reserva.

-  Centres escolars: entre els 
dies 26 i 30 d’abril, al matí, 
amb horaris ja concertats 
amb els mateixos centres. Als 

centres escolars, degut a la 
diversitat d’edats, s’han pre-
parat diferents espectacles 
que, en funció del curs, faran 
de “guia” de la visita, per fer-
la molt més atractiva. També 
es faran altres espectacles 
relacionats amb el món de la 
lectura i de la biblioteca, 
segons els grups d’edat.

- Públic en general:
 ·  dies 23 i 24 d’abril, visites 

lliures o portes obertes, de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h. 
Durant el cap de setmana 
de Sant Jordi, la visita serà 
lliure, sense guia, però es 
podran visitar els mateixos 
espais; els visitants d’aquests 
dos dies rebran un petit 
obsequi commemoratiu de 
la diada i de la visita.

 ·  entre els dies 26 i 30 d’abril, 
entre les 18 i les 20 h, visites 
guiades, prèvia reserva de dia 
i hora (cal trucar a l’Ajunta-
ment i fer la reserva). Capaci-
tat màxima per cada visita, 
50 persones, per tal de poder 
oferir una millor visió i expli-
cació durant el recorregut. 

Durant el recorregut, el visitant 
podrà fer-se una clara idea de 
com serà la biblioteca amb els 
espais i la distribució que tin-

drà, mitjançant les projeccions 
en 3D que anirà trobant-se 
durant la visita. També podrà 
contemplar una exposició de la 
història de la masia, tant de 
l’edifici com de les diferents 
famílies que hi han viscut 
durant tots aquests segles. El 

visitant també trobarà diferents 
projeccions de diapositives del 
procés de construcció de la 
biblioteca al llarg d’aquests dos 
anys. I podrà acabar la visita 
contemplant l’exposició foto-
gràfica “Interpretant Centelles, 
16 visions”.

Al finalitzar la visita, es repartiran 
dossiers que recullen tota la 
informació que s’haurà anat tro-
bant durant el recorregut, així 
com un petit avanç de contingut 
de programació i dades d’interès. 

Exposició fotogràfica 
“Interpretant Centelles, 
16 visions” 
Amb aquesta exposició, els 
autors volen donar a conèixer 
l’obra del fotoperiodista Agustí 
Centelles, amb motiu del cen-
tenari del seu naixement. Pio-
ner a l’Estat espanyol, és un 
gran desconegut que, des de fa 
poc temps, s’ha començat a rei-
vindicar. A partir d’una imatge 
original d’Agustí Centelles, 
cada un dels autors ha fet la 
seva interpretació personal.
Agustí Centelles va patir la 
guerra, l’exili, l’internament 
en un camp de concentració a 
França i, un cop va tornar a  
Catalunya, molts entrebancs 
per fer la seva feina; però, mal-
grat tot, ens ha deixat la seva 
obra, un fantàstic testimoni de 
l’època que li va tocar viure.
Aquesta exposició es va iniciar 
el passat mes de novembre a 
Granollers i ha passat per Vic i 
La Garriga.
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CULTURA

Les arrels d’un poble, l’em-
premta en el temps que l’iden-
tifica i el diferencia dels seus 
veïns, és el seu patrimoni his-
tòric. Des de l’any 2000, quan 
l’Ajuntament es va adherir a la 
celebració de les Jornades 
Europees del Patrimoni, s’ha 
anat editant el col·leccionable 
“Les arrels del nostre poble: 
itineraris pel patrimoni de 
Lliçà d’Amunt”, que pretén 

ser un fitxer d’itineraris, una 
col·lecció que es va actualit-
zant amb noves aportacions 
coincidint amb la caminada 
que cada any es fa a finals del 
mes de setembre per visitar 
nous indrets i nous patrimonis 
del nostre municipi.
Les Fitxes 9 i 10 del col·leccio-
nable ja s’han editat. Si feu el 
col·leccionable, podeu recollir-
les a l’OAC de l’Ajuntament.

Si no feu el col·leccionable 
però esteu interessats a fer-lo, 
dirigiu-vos igualment a l’OAC 
de l’Ajuntament i demaneu 
tot el col·leccionable sencer 
des de la fitxa número 1.
Més informació al Bloc de 
la  regidoria de Cultura: 
h t tp : / / l l i camuntcu l tura .
blogspot.com/ o bé al Face-
book: Llicamunt Cultura i 
Cooperació.

Les arrels del nostre poble: itineraris pel patrimoni 
de Lliçà d’Amunt
Les Fitxes 9 i 10 del col·leccionable ja s’han editat.

CULTURA

 “El millor dels mons” són sis 
històries de Quim Monzó que 
tenen la mort com a nexe comú, 
però no sempre com a protago-
nista tràgic. Pot ser un element 
present, o un fet inevitable, fins 
i tot fer-se quotidià, o una 
situació absurda, un futur 
estrany o amargament poètic. 
Les morts d’en Monzó no ens 
aclaparen, ens diverteixen, ens 
distreuen, ens acompanyen 
amb naturalitat. Sis històries 
amb el punt en comú de la 
mort i el fet d’existir sota les 
mateixes cobertes del mateix 
llibre, «El millor dels mons». 
Sis històries, sis mons, que, des 
de la quotidianitat, trenquen la 
monotonia i ens porten per 
camins inversemblants, amb 
un cert toc surrealista, que 
fugen cap a situacions absurdes 
i que ens fan adonar de la 
mateixa absurditat de la vida. 
Sis històries que no aniran soles 

perquè la música en directe i les 
cançons configuraran un uni-
vers sonor que serà el món en el 
que es construeixen i que els 
dóna unitat.
El preu de les entrades és el 
següent: 

-  Anticipades i socis Aliança: 
10 euros.

-  Taquilla: 12 euros.
-  Menors 18 anys i Carnet El 

Galliner: 8 euros.
Per a més informació: regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament.

MUDA’T: teatre
El proper espectacle del cicle MUDA’T (Música, Dansa i Teatre) serà un 
espectacle teatral. Es tracta de l’obra de teatre “El millor dels mons”. 
Tindrà lloc el dissabte 24 d’abril, a les 20.30 h, a l’Ateneu l’Aliança.

CULTURA

El diputat de Cultura de la 
Diputació de Barcelona va arri-
bar a l’Ajuntament i va tenir 
una trobada amb l’Alcalde, 
Ignasi Simón, i el primer tinent 
d’Alcalde, Josep Santiago.
José Manuel González Labra-
dor va signar al llibre d’honor 
de l’Ajuntament i va rebre un 
obsequi institucional per part 
del consistori local. Seguida-

ment, es va traslladar fins a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres per 
fer-hi una visita, guiat per l’ar-
quitecte del projecte, Cèlia 
Ribera, de l’Empresa Munici-
pal d’Obres (EMO). Durant la 
seva estada al nostre municipi, 
el diputat va estar acompanyat 
del President del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
Antonio Rísquez Caballero. 

Visita del diputat de 
Cultura a la Biblioteca
El diputat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, José Manuel González Labrador, 
va venir a Lliçà d’Amunt, el passat 4 de març, 
per visitar la Biblioteca Ca l’Oliveres.
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CULTURA

La festa va començar a les 
17.30 h amb les inscripcions 
per al Concurs de Carnaval i 
la concentració de les car-
rosses davant de l’IES Lliçà. 
Les inscripcions de disfresses 
es podien fer el mateix dia de 
la festa, però les inscripcions 
de carrosses i comparses s’ha-
vien de fer abans a l’Ajunta-
ment. A les 18 h, des d’aquest 
punt, va començar la rua, 
que va passar per l’avinguda 
dels Països Catalans, el carrer 
de l’Aliança i el carrer d’An-
selm Clavé, on es va aturar, 
cap a les 19 h, davant de 
l’Ajuntament, perquè el Rei 
Carnestoltes oferís un pregó. 
La rua va comptar amb tots 
els ingredients necessaris: 
l’animació dels participants, 

la música i la presència del 
Rei Carnestoltes i la Carnes-
toltina, que van fer gaudir de 
la festa a totes les persones 
assistents. 
La rua va continuar pel carrer 
d’Anselm Clavé, el carrer de 
Pau Claris i l’avinguda dels 
Països Catalans, fins arribar 
al punt d’inici, davant de 
l’IES Lliçà, al voltant de les 
20 h. A les 20.30 h, al pavelló 
de l’institut, es va fer el lliu-
r ament  de  p r emi s  de l 
Concurs de Carnaval. 
E l  v e n t a l l  d ’ o r i g i n a l s 
disfresses que es van presen-
tar al concurs va fer difícil la 
tasca del jurat per decidir els 
premiats, que en l’edició 
d’enguany han estat els 
següents:

Èxit de participació al Carnaval 
L’Ajuntament i la Comissió de Festes van organitzar la Festa de Carnaval, que va tenir lloc el dissabte 13 de febrer. Malgrat el 
fred, els lliçanencs i lliçanenques van sortir al carrer per gaudir de la festa, i es va superar l’èxit de participació de l’any passat.

Categoria Individual/Parella:   
Llop i caputxeta

Categoria Infantil: Bob Esponja
Categoria grups: Les Marietes 

Categoria Comparsa: La Volta a Lliçà en 80 minuts

Categoria Carrossa: Harry Potter de la colla Despertaferro 

Els premis consistien en el següent:

-  Millor disfressa individual o parella infantil (entre 0 i 10 anys):  
Val bescanviable valorat en 100 euros

- Millor disfressa individual o parella (a partir d’11 anys): 100 euros

- Millor disfressa de grup (entre 3 i 10 persones): 200 euros

- Millor comparsa (més d’11 persones): 300 euros

-  Millor carrossa (portar un vehicle i un mínim de 10 persones):  
500 euros
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Elisabeth Paniagua
Cortada

L o g o p e d a
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

HAbiTATge

S’obre una 2a convocatòria per optar a 54 
habitatges de protecció oficial al municipi
Un cop finalitzat l’expedient d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial de la primera convocatòria,  
s’obre una segona convocatòria amb els habitatges que han quedat lliures, un total de 41 habitatges a Ca l’Artigues i  
13 habitatges a Can Salgot.

1a PEDRA DELS HABITATGES DE CAN SALGOT   Dimecres 7 d’abril a les 12 h 

L’adjudicació d’aquests habi-
tatges protegits es farà per 
sorteig entre les persones que 
els hagin sol·licitat i com-
pleixin els requisits establerts 
a les bases de la convocatòria. 
El sorteig, que serà públic, 
determinarà l’ordre de reser-
va dels habitatges.

Tota la  documentació 
necessària, així com les bases i 
els requisits per optar als habi-
tatges es poden consultar al 
web municipal www.llica-
munt.cat (secció de l’Empresa 
Municipal d’Obres) o bé a 
l’Empresa Municipal d’Obres 
(EMO), situada al c. d’Anselm 

Clavé, 69, en horari de dilluns 
a divendres de 10 a 14 h.
El termini de presentació de 
sol·licituds finalitza el 23 
d’abril. 
L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, mitjançant l’Em-
presa Municipal d’Obres 
(EMO), promou habitatges 

de protecció oficial, en règim 
de compra venda, a Ca l’Arti-
gues i a Can Salgot. 

Promoció a Ca l’Artigues: 
Habitatges situats en un entorn 
privilegiat, a prop del CEIP 
Rosa Oriol i Anguera i el futur 
mercat municipal, situats entre 

els carrers del Matarranya i el 
Camí de Ca l’Artigues.

Promoció a Can Salgot: 
Promoció situada en un 
entorn privilegiat al costat de 
zona verda, ubicada entre els 
carrers de Ramon Llull i 
Guerau de Liost.
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Propera obertura del CAP de Palaudàries
El segon Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi, situat a Palaudàries, ja està enllestit i entrarà en  
funcionament properament.

SALUT

Amb el nou centre de Salut 
d e  P a l a u d à r i e s ,  L l i ç à 
d’Amunt guanya un nou ser-
vei sanitari molt necessari pel 
creixement de població que 
viu el municipi i que acostarà 
l’atenció sanitària als ciuta-
dans. El nou consultori, que 
té 10 consultes, es preveu 
que doni cobertura sanitària 
als més de 5.000 habitants 
dels barris que l’envolten 
(Can Lledó, Can Roure, Can 
Rovira, Can Salgot, Mas Bo, 
Palaudalba i Palaudàries), i 
es preveu que al 2015 arribi 
als 8.000 usuaris. 
El nou consultori comple-
mentarà els serveis que fins 
ara ofereix el CAP Vall del 
Tenes. 
En una primera fase, el centre 
de salut de Palaudàries oferirà 
serveis de medicina general, 
infermeria, extraccions i trac-
taments ambulatoris en horari 
diürn. En una segona fase, 
encara per determinar, inten-

tarà oferir servei de pediatria. 
En principi, hi haurà tres 
metges de família. L’horari 
serà de 8 a 20 h. 
El centre ocupa poc més de 700 
metres quadrats. Els terrenys 
han estat cedits per l’Ajunta-
ment i Gestió d’Infraestructures 
SA (GISA), empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya, 
s’ha encarregat de gestionar la 
construcció de l’equipament.
Els terrenys on s’ha ubicat el 
nou consultori eren ocupats 
pel Parc Esportiu Palaudàries, 

que s’ha traslladat a una finca 
molt propera. 
El cost total del nou Centre 
de Salut, amb l’execució de 

l’obra i l’equipament, ha 
suposat una inversió de 
1.168.485 euros, que han 
anat a càrrec del Departament 

de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
GISA (Gestió d’Infraestructures 
SA), empresa pública depen-
dent de la Generalitat de Cata-
lunya, presentarà aquest edifici 
del CAP de Palaudàries als pre-
mis FAD (Foment de les Arts i 
del Disseny) de l’any vinent. 

Reubicació de la pista 
poliesportiva i vial d’accés i 
aparcament
L’Empresa Municipal d’Obres 
(EMO) ha portat les obres del 
voltant: la reubicació de la 
pista poliesportiva i el vial 
d’accés i l’aparcament. Les 
obres es van adjudicar a l’em-
presa Barnasfalt SA per un 
import de 135.462,98 euros 
més IVA per a la reubicació de 
la pista poliesportiva i un 
import de 205.065,22 euros 
més IVA per al vial d’accés i 
l’aparcament. Aquesta inver-
sió l’ha assumit el consistori 
municipal.

ObReS i SeRVeiS

S’inicien les obres per a la millora del  
subministrament d’aigua a Can Salgot
Està previst que durant aquest mes d’abril la companyia SOREA iniciï les obres per connectar el dipòsit general  
de Can Salgot, ubicat al capdamunt del passeig de Sant Valerià, amb el dipòsit de Pinedes del Vallès, ubicat al carrer 
Frederic Mompou.

Les obres comprenen la 
instal·lació d’un nou sistema de 
bombes i controls en una caseta 
nova i l’estesa d’una canonada 
nova que connectarà el dipòsit 
amb la canonada principal que 
uneix Can Salgot amb Pinedes 
del Vallès i que transcorre pel 
camí de Sant Valerià. 

Aquesta actuació representa una 
inversió de 194.751 euros i per-
metrà impulsar aigua d’un dipò-
sit a l’altre. D’aquesta manera, 
s’elevarà la cota d’abastament i 
millorarà substancialment el 
cabal i la pressió de l’aigua al 
barri de Can Salgot, especial-
ment a les zones més altes.

A partir del juny, l’Ajuntament aplicarà la màxima sanció permesa en els casos que es detecti i 
demostri una situació de frau greu contra el servei de subministrament d’aigua. Aquesta sanció 
podria arribar a ser de 3.000 euros en els casos de connexió directa sense comptador. Robar l’aigua 
del servei és un acte insolidari i un greuge contra la resta de ciutadans que sí paguen l’aigua que 
gasten, i l’Ajuntament aplicarà la màxima contundència per eradicar aquesta pràctica.

EnDurimEnt DE lEs mEsurEs contra El frau En El subministramEnt D’aigua
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ObReS i SeRVeiS

Iniciades les obres de sanejament d’aigües  
residuals a Ca l’Artigues
Les obres del col·lector de Ca l’Artigues es van iniciar el passat mes de març i tindran una durada de 6 mesos.

L’Ajuntament, el Consorci per 
a la Defensa de la Conca del 
Riu Besòs i l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) van signar 
un conveni, el desembre pas-
sat, per a l’avançament d’ac-
tuacions de sanejament pre-
vistes en el Programa de Sane-
jament d’Aigües Residuals 
Urbanes 2005 (PSARU 2005), 
concretament,  per a  la 
connexió del nucli urbà de Ca 
l’Artigues (vessant nord) al sis-
tema de sanejament de Mon-
tornès del Vallès. 
L’actuació té un pressupost de 
679.404 euros. El finança-
ment íntegre del cost d’execu-
ció de les actuacions serà a 
càrrec del Consorci. L’ACA 
abonarà al Consorci l’import 
que resulti de la liquidació 
final de les actuacions. Una 
vegada finalitzades les obres 

d’execució de l’actuació de 
connexió del nucli i des de la 
seva entrada en servei, la ges-
tió de l’explotació i el mante-
niment de les instal·lacions de 
connexió del nucli de Ca l’Ar-
tigues serà assumida per 
l’Ajuntament, ja que es tracta 

d’una infraestructura de sane-
jament en baixa definida com 
una instal·lació de sanejament 
associada. D’acord amb el 
PSARU, però, les despeses 
d’explotació seran a càrrec de 
l’ACA fins el 31 de desembre 
de 2012. 

ObReS i SeRVeiS

Mesura i control dels nivells de camps 
electromagnètics de les estacions base de  
telefonia mòbil
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i  
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya instal·larà una sonda per mesurar i controlar  
els nivells de camps electromagnètics de les estacions base de telefonia mòbil del municipi. 

Aquesta sonda formarà part de 
la xarxa SMRF (Sistema de 
Monitorització de RadioFre-
qüència) que el Departament 
de Governació i Administra-
cions Públiques de la Genera-
litat de Catalunya està desple-
gant arreu de Catalunya, per 

mitjà del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de 
la Informació (CTTI), sota la 
supervisió de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat 
de la Informació (STSI). La 
xarxa SMRF ja té operatives 
142 sondes a tot Catalunya i 

ara s’amplia amb 72 més, una 
de les quals a Lliçà d’Amunt.
El sistema mesura les immis-
sions de manera contínua les 24 
hores del dia i emet les alertes 
pertinents si s’arriba als límits 
fixats per la normativa catalana, 
més restrictiva que l’estatal i 

l’europea, o se supera un llindar 
prefixat, més inferior encara.
En definitiva, la instal·lació 
d’aquesta sonda, per si mateixa, 
suposa un exercici de transparèn-
cia i de lliure accés a la informa-
ció que contribueix de manera 
molt eficaç a generar confiança 

entre la ciutadania envers l’actua-
ció de les Administracions. 
Per veure en temps real les lec-
tures de les sondes que ja estan 
instal·lades podeu fer-ho a tra-
vés del següent link d’Internet: 
http://www15.gencat.cat/
pres_mratm. 
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ObReS i SeRVeiS

L’Ajuntament ha asfaltat 
diferents carrers del munici-
pi, que sumen un total d’uns 
1.500 metres i que han supo-
sat un cost d’uns 130.000 
euros. Una part d’aquests 
diners, uns 81.000 euros, han 
estat subvencionats pel Fons 
Estatal  d’Inversió Local 
(FEIL) i la resta, uns 49.000 
euros, els ha pagat l’Ajunta-
ment. 

Els carrers que s’han asfaltat 
són els següents:
-  Un tram del carrer de Can 

Xicota que quedava fora del 
projecte d’urbanització del 
Raval de Can Xicota II 
(Raval d’en Xicota)

-  La primera fase de l’asfaltatge 
del camí d’accés al sindicat 
(Centre urbà).

-  La rotonda entre el carrer 
Roses i el passeig Sant Vale-
rià (Mas Bo)

-  El carrer de Vallcarca (Mas Bo)
-  El carrer de Sant Carles de la 

Ràpita (Mas Bo)

-  El carrer de Josep Sebastià 
Pons (Can Salgot)

-  El carrer d’Adrià Gual (Can 
Salgot)

L’administració local té destina-
da una altra partida de 230.000 
euros per continuar amb una 
segona fase d’asfaltatges. 

Asfaltatge de carrers
ObReS i SeRVeiS

L’Ajuntament ha col·locat 
una caseta de fusta al barri de 
Can Roure, al Parc de la Fra-
ternitat, situat al carrer de la 
Ginesta. La caseta, que ha 
estat cedida per un veí de 

Lliçà d’Amunt, s’ha situat 
entre les pistes de petanca i el 
camp de futbol. Aquesta 
caseta servirà de lloc de tro-
bada per a l’associació de 
veïns del barri. 

Caseta de fusta a 
Can Roure

Previnguem els incendis forestals!
La normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals a  
Catalunya determina que Lliçà d’Amunt té un risc elevat de  
patir un incendi. 

MeDi AMbieNT

Per aquest motiu, durant 
aquesta primavera de l’any 
2010, es posaran en pràctica 
un seguit de mesures pre-
ventives, com és prohibir de 
fer foc a menys de 500 
metres d’una massa forestal 
entre el 15 de març i el 15 
d’octubre ,  continuar e l 
manteniment de franges de 
protecció a les zones urbanes 
que limitin amb els boscos, 
efectuar rutes de vigilància i 
informació, disposar de llocs 

d’aguait, mantenir la xarxa 
de camins forestals, fer la 
neteja d’abocadors incon-
trolats i obligar els propieta-
ris de parcel·les a desbrossar 
la vegetació existent.
Per a casos concrets, com 
c e l e b r a c i o n s  p o p u l a r s , 
aplecs, etc., l’Oficina Comar-
cal del Departament de Medi 
Ambient, a través del Cos 
d’Agents Rurals, emet auto-
ritzacions especials per fer 
f o c .  C a l  p r e s e n t a r  l a 

sol·licitud a l’Oficina Comar-
cal del Vallès Oriental del 
Depa r t ament  de  Med i 
Ambient (C. de Roger de 
Flor, 58 baixos - 08400 Gra-
nollers - tel. 93 861 13 23).
Enguany, aquestes autoritza-
cions dependran també del 
risc d’incendis forestals que es 
detecti cada dia, a partir del 
mapa que elabora el Departa-
ment de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya.
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MeDi AMbieNT

Suma’t al civisme!:  
Lliçanimàlia, la festa dels animals  
El proper dissabte 17 d’abril tindrà lloc una festa per promoure la tinença responsable d’animals de companyia. Tots els 
assistents que vinguin amb la seva mascota rebran el regal d’un porta-bosses per a la recollida d’excrements. I els que no 
tinguin la mascota amb microxip, només aquest dia podran posar-la-hi per tan sols 15 euros.

L’espai de la festa, al Pinar de la 
Riera, s’obrirà al públic a les 10 h. 
A les 11 h hi haurà una exhibi-
ció d’agility a càrrec d’Agility 
Can Jané. Després, tindrà lloc 
el lliurament de premis del 
Concurs de Gossos, al qual no 
caldrà inscriure’s i on participa-
ran tots els gossos que assis-

teixin a la festa. Hi haurà dife-
rents categories de premi: el gos 
més gran; el gos més petit; el gos 
més simpàtic i el gos més curiós. 
El lliurament de premis anirà a 
càrrec de l’alcalde i el regidor, i 
consistirà en un diploma i un lot 
de productes per a cada catego-
ria. A les 12.30 h tindrà lloc un 

acte molt important pels gossos 
perduts i abandonats: la 
passarel·la d’adopció. Si esteu 
pensant a tenir un gos, aquesta 
pot ser una gran ocasió per 
donar una llar a animals que ho 
han passat molt malament i 
que segur que us recompensa-
ran amb molt afecte. Seguida-

ment i fins a les 14 h, que el 
recinte tancarà les portes, els 
Mossos d’Esquadra, el grup El 
Caliu de gossos de rescat i l’As-
sociació Catalana de Gossos 
d’Assistència faran una exhibi-
ció amb els seus respectius ani-
mals, que ens mostraran com 
desenvolupen diferents tasques 
en diferents àmbits de servei a 
la ciutadania: detecció de dro-
gues, rescat i assistència. 
A més, en el mateix recinte, 
podreu consultar com resoldre 
o millorar problemes de com-
portament del vostre gos de la 
mà del grup El Caliu.
Durant la jornada també hi 
haurà estands informatius 
(Ajuntament, Societat Pro-
tectora d’Animals de Mataró, 
Centre d’Acollida d‘Animals 
de Companyia del Vallès 
Oriental, Agility Can Jané, 
Associació PROGAT, ensi-
nistrament i productes per a 
mascotes, perruqueria cani-
na…) i servei de bar, que 
estarà gestionat per una enti-
tat local. 
A l’estand de l’Ajuntament, els 
assistents del municipi podran 
recollir vals per col·locar el 
microxip als seus animals a un 

preu únic i subvencionat de 15 
euros, a més d’obtenir la docu-
mentació i la informació 
necessària per censar-los. El 
número de vals serà limitat. La 
campanya de subvenció del 
microxip continuarà fins el 30 
de juliol, però costarà 30 euros.  
Cada any, l’Ajuntament ha de 
recollir molts gossos als carrers 
del nostre municipi.
La tinença responsable d’ani-
mals de companyia és un dels 
temes del calendari 2010 que 
ha editat l’Ajuntament. 
L’Administració local porta a 
terme, aquest any 2010, una 
campanya de civisme que pre-
tén fomentar els valors cívics 
entre la ciutadania. El punt de 
partida de la campanya ha 
estat l’edició del calendari del 
2010 amb temes sobre el 
civisme al municipi. En el 
calendari anual dos perso-
natges creats per l’ocasió, el 
Pau i la Nora, són els encarre-
gats d’introduir mes a mes les 
actituds cíviques que a través 
d’aquesta campanya es volen 
destacar i que comprenen dife-
rents àmbits, com ara el medi 
ambient, l’educació vial o la 
convivència ciutadana.

Sovint, però, aquests tinença es produeix sense prendre 
les mesures necessàries de civisme i convivència, de 
manera que la incidència de molèsties, pèrdues i aban-
donaments de gossos i presència de gats al nostre muni-
cipi és bastant elevada. Aquesta situació porta associada 
també un elevat cost de gestió, fruit de les obligacions 
de l’actual normativa de protecció dels animals.
L’Ajuntament, amb plenes competències en matèria de 
control d’animals de companyia, va iniciar l’any 2009 
un nou procediment de la recollida d’animals a la via 
pública per optimitzar recursos, maximitzar el benestar 
i el control dels animals capturats i minimitzar els cos-
tos de gestió. D’aquesta manera, acompanyat amb una 
campanya d’informació sobre el cens municipal, es va 
iniciar una nova etapa en la promoció de la tinença 
responsable d’animals de companyia.

La regidoria de Medi Ambient ha elaborat un informe 
sobre la recollida i gestió dels animals de companyia i 
conclou el següent:
-  El cens municipal té una evolució positiva però està 

molt per sota del nombre estimat d’animals existents 
realment. El mateix passa amb el nombre de llicèn-
cies administratives de tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos. 

-  El nou sistema de gestió de la recollida d’animals s’ha 
mostrat eficaç en el funcionament i eficient en els 
recursos, ja que s’ha aconseguit disminuir costos amb 
el mateix volum d’animals, millorant fins i tot les condi-
cions de benestar dels mateixos. Tanmateix, cal ser 
conscients que cada vegada que s’ha recollit un animal 
de la via pública ha costat una mitjana de 263 euros.

-  Es detecta un increment de gossos amb microxip.
-  Es produeixen moltes pèrdues d’animals per males 

pràctiques dels propietaris (els deixen passejar sols 
pels carrers) o per condicions deficients de l’habi-
tatge (tanques baixes o en mal estat que permeten la 
fugida de l’animal). Fins ara s’han imposat poques 
sancions per aquest motiu (aplicades ocasionalment 
per la Policia Local), tot i que l’ordenança municipal 
ho permet.

-  Les pràctiques cíviques de recollida d’excrements 
semblen limitar-se al centre, i tot i així molta gent 
encara no ho fa. Als barris de les urbanitzacions la 
proximitat de zones verdes als domicilis redueix molt 
aquesta pràctica. 

-  Tot i el gran nombre d’animals, les denúncies per 
molèsties de sorolls són reduïdes. Ara bé, quan es 
produeixen són difícils de gestionar per diversos 
motius: per una banda, no hi ha mètodes senzills per-
què un gos deixi de bordar, i per altra banda, sovint 
són problemes que fa temps que succeeixen i a més 
amaguen conflictes entre veïns.

-  S’ha notat un augment general de les adopcions, en 
particular al Centre d’Animals Domèstics (CAD) de Gra-
nollers. El Servei de Protecció d’Animals de Mataró 
(SPAM) ha mostrat un elevat índex d’adopcions que 
confirma les expectatives que es tenien amb aquesta 
entitat, tot i els elevats costos que origina.

-  La creació de colònies controlades de gats serà una 
línia de treball necessària per contenir l’expansió de 
la població de gats i evitar la seva eliminació incon-
trolada. Segons un inventari no definitiu hi ha uns 140 
gats de carrer en unes 15 ubicacions diferents.

Recollida i gestió dels animals de companyia

La tinença d’animals de companyia és una pràctica habitual de les societats avançades. Veure créixer, educar 
i compartir les necessitats i tot el que ofereix una mascota proporciona experiències i aprenentatges a tots els 
membres de la família, siguin petits o grans. A Lliçà d’Amunt és habitual aquesta tinença d’animals de com-
panyia, ja que les nombroses cases unifamiliars amb jardí ho afavoreixen. 

“Cal tenir els animals degudament identificats i censats. No els abandoneu o 
maltracteu. Controleu que el vostre animal no s’escapi de casa i no el deixeu 

passejar sol per la via pública. Els propietaris de gossos perillosos hauran de tenir el 
permís corresponent. Hem de recollir les deposicions dels nostres animals”.
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Inauguració de la variant del camí de la Serra
La inauguració de la variant del camí de la Serra va tenir lloc el passat 19 de febrer amb l’assistència del Delegat del 
Govern a Catalunya, Joan Rangel. Aquesta obra, realitzada amb fons FEIL, servirà per descongestionar de trànsit rodat de 
la carretera que passa pel centre del municipi.

iNFRAeSTRUCTUReS i eQUiPAMeNTS

El delegat del Govern a Cata-
lunya, Joan Rangel, acompa-
nyat per la subdelegada del 
Govern a Barcelona, Montser-
rat Garcia Llovera, i l’Alcalde, 
Ignasi Simón, van inaugurar, 
el passat 19 de febrer, la nova 
variant del Camí de la Serra, 
que ha estat finançada pel 
Fons Estatal d’Inversió Local 
(FEIL) amb una subvenció de 
1.875.588,31 euros.
El delegat del Govern a Cata-
lunya va arribar a l’Ajunta-
ment a les 11.30 h, on el va 
rebre l’Alcalde, Ignasi Simón, 
amb el qual va mantenir una 
reunió privada, en la qual van 
tractar els temes del FEIL 
2009 i de l’arranjament del 
camí fluvial de la Vall del 

Tenes. Seguidament, abans de 
signar el llibre d’honor de 
l’Ajuntament i de rebre l’obse-
qui institucional, Joan Rangel 
va saludar els regidors de 
l’equip de govern. 
Acte seguit, en el lloc de l’obra, 
va tenir lloc la inauguració de 
la variant, que va constar d’una 
visita guiada i dels parlaments 
a càrrec de l’Alcalde i del dele-
gat del Govern a Catalunya. 
En els parlaments, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va destacar que 
“es tracta d’un projecte redactat a 
mitjans dels anys 90, un projecte 
que l’actual equip de govern 
sempre havia considerat molt 
important com a alternativa 
d’accés als barris, perquè d’aques-
ta manera evitem que tothom 
passi pel carrer de Francesc 
Macià, única via d’accés als bar-
ris fins al moment”  i va afegir 
que “actualment pel carrer 

Francesc Macià hi ha un trànsit 
estimat de més de 4.000 vehicles 
diaris”.
Per la seva part, el Delegat del 
Govern a Catalunya, Joan 
Rangel, va destacar “la bona 
acollida que ha tingut el Fons 
FEIL, en aquesta època de crisi, 
com a mesura del Govern cen-
tral per promoure l’ocupació 
local, l’activitat empresarial i les 
millores urbanístiques als muni-
cipis”. Rangel també va felici-
tar al municipi per aquesta 
nova via urbana que ha vingut 
a resoldre una antiga aspiració 
local.
Un cop acabada la inaugura-
ció, Ignasi Simón i Joan Ran-
gel van atendre els mitjans de 
comunicació presents.

Per finalitzar l’acte, es va oferir 
un refrigeri a tots els assistents. 
La variant del camí de la Serra 
és una nova carretera ubicada 
a l’extrem sud del terme muni-
cipal de Lliçà d’Amunt, que 
enllaça la carretera comarcal 
BV-1602 amb el carrer de 
Francesc Macià. D’aquesta 
manera, constitueix un accés 
directe als barris i evita que tot 
aquest trànsit passi pel casc 
urbà.
L’obra ha inclòs el moviment 
de terres, les canalitzacions de 
drenatge necessaris, la pavi-
mentació i la xarxa d’enllu-
menat, així com la construc-
ció de dues noves rotondes, 
una a cada extrem de la nova 
variant. 
La solució adoptada per a la 
variant és un vial de dos carrils 
–un per cada sentit de circula-
ció– de 3,3 m d’amplada amb 

un voral de 1,2 m i una berma 
de 0,5 m a cada costat. Al tram 
urbà la calçada és de 6,6 m, 
amb una vorera de 4,5 m al 
costat est i un voral de 0,4 m 
al costat oest. El vial té una 
longitud total de 1.129 m, 
amb un desnivell de 60 m i un 
pendent longitudinal màxim 
del 12,5 %.
La carretera BV-1602 s’ha vist 
afectada per l’actuació en un 
tram d’uns 220 m i el Camí de  
Ca l’Artigues s’ha vist afectat 
per l’actuació en un tram d’uns 
120 metres. 
Les obres s’han realitzat 
sobre una superfície total de 

25.000 m2 i l’empresa adju-
dicatària ha estat Ferrovial 
Agroman SA. 
Les obres de la nova carretera 
van començar al mes de maig 
de 2009.
Aquesta obra s’ha finançat 
amb càrrec al Fons Estatal 
d’Inversió Local.

ALTRES INVERSIONS DEL 
FONS ESTATAL D’INVERSIó A 
LLIçà D’AMUNT

A més de la Variant del Camí 
de la Serra, al municipi s’han 
realitzat 3 projectes més pro-
moguts gràcies al Fons FEIL: 

•  Projecte de soterrament de la 
línia de mitjana tensió dels 
carrers  Ramon Casas , 
Empordà, Ca l’Artigues i La 
Plana (amb una subvenció 
aprovada de 312.558,45 
euros).

•  Projecte de soterrament de la 
línia de mitjana tensió dels 
carrers Sagunt, Palamós i 
Passeig Sant Valerià (amb 
una subvenció aprovada de 
118.343,99 euros).

•  Projecte de pavimentació de 
diferents carrers del munici-
pi (amb una subvenció apro-
vada de 81.258,24 euros).

Tots aquests projectes més el 
de la Variant del Camí de la 
Serra han suposat una inversió 
de 2.387.749 euros i en total 
han permès l’ocupació d’un 
total de 66 persones. 

BAIxADA DE CARRETONS
Un cop feta la inauguració de 
la Variant del Camí de la Serra, 
l ’A jun t amen t ,  amb  l a 
col·laboració de la Colla de 
Carretons, va organitzar una 
baixada de carretons el dia 
següent en aquest indret.

aquEsta nova via urbana ha 
vingut a rEsolDrE una antiga 
aspiració local 
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Inauguració del Raval de Can xicota II
Les obres d’urbanització del Raval de Can Xicota II es van inaugurar el dissabte 27 de febrer, a les 12 del migdia.  

iNFRAeSTRUCTUReS i eQUiPAMeNTS

L’acte va començar amb la ta-
llada de la cinta a l’inici del 
carrer de Can Xicota. Seguida-
ment, es va fer un recorregut 
pels carrers del barri: carrers de 
Can Xicota, de Puiggraciós i 
del Tagamanent. Finalment, a 
la cruïlla final dels carrers Can 
Xicota i Tagamanent, a la pla-
ceta on hi ha una pista de bàs-
quet, es van fer els parlaments 
i es va donar per finalitzar 
l’acte d’inauguració amb un 
aperitiu.
En aquesta inauguració hi 
estaven convidats el veïnat del 
barri, l’equip de govern, l’opo-
sició, les entitats locals i repre-
sentants de l’EMO, que ha 
dirigit l’obra, representants de 
l’empresa que ha redactat el 
projecte, PAYJECT SL, i 
representants de l’empresa que 
ha executat l’obra, EXCAVA-
CIONS I TRANSPORTS 
SEUBAS SALVANS. 
En els parlaments, el primer 
tinent d’Alcalde i regidor 
d’Infraestructures i Equipa-
ments, Josep Santiago, va 
explicar que, quan l’actual 
equip de govern va entrar a 
l’Ajuntament, aquest projecte 
estava sobre la taula i sense 
definir. Santiago va dir que  
ha estat una obra costosa, 
800.000 euros, que s’ha hagut 
de repartir entre només 25 
finques, ja que es tracta d’un 
nucli rural de baixa densitat. 
El primer tinent d’Alcalde 
també va anomenar la subven-
ció rebuda per l’INCASOL, 
de 290.000 euros, que ha aju-
dat al finançament. També va 
explicar les obres i va dir que 
s’havien soterrat tots els ser-
veis i s’havia fet el clavegue-
ram, que no n’hi havia. Per la 
seva banda, l’Alcalde, Ignasi 
Simón, va dir que aquesta 
obra, 4.500 metres quadrats 
urbanitzats, era una reivindi-
cació històrica. L’Alcalde va 
agrair l’esforç fet pels veïns i 
va explicar que els 290.000 
euros que havia comentat el 

primer tinent d’Alcalde respo-
nien al fet que l’Ajuntament 
havia aconseguit que aquest 
projecte formés part de la 
prova pilot de la nova Llei 
d’Urbanitzacions de la Gene-
ralitat de Catalunya, cosa que 
ha representat un estalvi d’un 
33% per als veïns. Simón 
també va donar les gràcies a 

l’empresa constructora i a 
l’Empresa Municipal d’Obres 
(EMO), que ha dirigit l’obra. 
El Raval d’en Xicota II, situat 
no gaire lluny del centre urbà i 
al nord de la carretera d’en-
trada al municipi BV-1432 de 
Granollers a Lliçà d’Amunt, 
era una antiga barriada rural, 
que s’ha anat convertint al 

llarg dels últims quaranta anys 
en una zona purament resi-
dencial. Malgrat això l’entorn 
del Raval segueix sent de 
caràcter rural, composat per 
camps de conreu i diferents 
masies disperses. Això ha com-
portat un cert aïllament de la 
zona i un urbanisme desorde-
nat, sense alineacions clares de 

carrers i dèficits de serveis 
importants.
Les obres d’urbanització del 
Raval d’en Xicota II, contem-
plat al Pla General  com a Uni-
tat d’Actuació XVIII, han 
consistit en la pavimentació i 
la dotació de tots els serveis 
bàsics a les 25 parcel·les que en 
formen part.  
S’hi ha instal·lat una nova 
xarxa de clavegueram, que era 
un dels dèficits més impor-
tants que tenia el barri, i s’hi 
han soterrat la resta de serveis 
(llum, aigua i telèfon). S’ha 
obert el carrer del Tagamanent 
al transit de vehicles i s’ha 
eixamplat el carrer de Can 
Xicota. Pel que fa als pavi-
ments, la calçada és de ferm 
asfàltic, mentre que les voreres 
s’han executat amb panot. 
També s’ha reservat una zona 
verda entre els carrers Can 
Xicota i Tagamanent on s’hi 
farà un petit parc.
Tant el carrer de Can Xicota 
com el carrer del Tagamanent 
seran d’un sol sentit de circu-
lació dins del barri tot marcant 
un circuit antihorari, però 
transformant-se en dos sentits 
de circulació en els dos punts 
d’accés a la zona. Pel que fa al 
carrer del Puiggraciós serà de 
prioritat invertida, és a dir, per 
a vianants, permetent-se 
només l’accés dels vehicles dels 
veïns a les seves parcel·les. Es 
disposarà d’aparcament en 
cordó en els trams més amples 
dels carrers del Tagamanent i 
de Can Xicota.
La superfície urbanitzada total 
és de  4.500 metres quadrats.
La redacció del projecte va 
anar a càrrec de Josep Serra 
(PAYJECT SL) i les obres es 
van adjudicar a l’empresa 
EXCAVACIONS I TRANS-
PORTS SEUBAS SALVANS 
per un import de 690.765,24 
euros,  més el seu corresponent 
IVA. La direcció de les obres 
ha anat a càrrec de l’Empresa 
Municipal d’Obres (EMO).



Allà pels anys seixanta en el nostre municipi, com en tants altres pobles de Catalunya, es van crear algunes 

urbanitzacions (avui barris). Algunes, la majoria, sense comptar amb serveis bàsics com clavegueram, enllume-

nat públic, asfaltat o voreres de carrers. Avui dia encara existeixen algunes sense recepcionar i sense aquests 

serveis. 

En el nostre municipi tenim alguns barris en els que manquen alguns d’aquests serveis. En aquests moments 

s’està arribant a acords amb els veïns per poder executar els projectes ja existents, mentre que uns altres com 

el del Raval d’en Xicota, El Pla o Ca l’Oliveres, la variant del camí de la Serra, la urbanització Molí d’en Fonolleda, 

el clavegueram del barri de Can Franquesa, el reasfaltat de diversos carrers o el soterrament de la línia de mitja 

tensió de diversos barris s’han realitzat en aquesta legislatura. 

En el nostre municipi tenim 16 urbanitzacions, la majoria de les quals es van recepcionar en els anys vui-

tanta, amb el que això implicaria anys després: que el nostre municipi hauria de fer-se càrrec d’unes obres 

d’urbanització que duien més de 20 anys construïdes abans de la seva recepció, amb el cost del manteniment 

que això representava per a l’Ajuntament, tenint en compte que el nostre és un municipi molt dispers, amb prop 

de 200 quilòmetres lineals de carrers i unes urbanitzacions de baixa densitat. Després de diversos anys de ser 

assumides pel consistori, ens trobem en la majoria d’elles que les infraestructures han quedat degradades i 

unes altres estan obsoletes o no funcionen, com l’enllumenat públic de Can Salgot, del que en breu es comença-

ran les obres, el de Can Farell, les obres del qual ja s’estan realitzant, o la major part de la pavimentació i les 

voreres de diversos barris. 

El municipi de Lliçà d’Amunt ha estat un dels primers que va obtenir una subvenció, segons l’aplicació de la 

Llei d’Urbanitzacions.  A principis d’aquesta legislatura, l’actual equip de govern va prendre la decisió d’intentar 

corregir aquest dèficit urbanístic i vam començar a treballar en la redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 

(POUM). 

Aquest equip de govern va ser capaç de decidir i engegar una sèrie de mesures per acostar el màxim 

d’equipaments als veïns, tant si vivien en els barris com en el Centre urbà. Els equipaments que s’han construït 

en els barris durant aquesta legislatura són: el nou CAP,  la nova deixalleria, la pista poliesportiva, l’aparcament 

del centre de salut a Palaudàries, el mercat municipal de Ca l’Artigues i la remodelació del local social de Can 

Salgot. En el Centre urbà s’han construït: la biblioteca, el centre de rehabilitació, l’escola bressol Nova Espurna i 

el Casal de la Gent Gran.

Altres projectes que aviat es portaran a terme són: el camí de vianants de Can Rovira i de Can Farell, la piscina 

coberta municipal, el cobriment de la pista poliesportiva annexa al Pavelló en el Centre urbà, els habitatges de 

protecció oficial (VPO) de Ca l’Artigues i Can Salgot, el vial d’accés a l’aparcament de l’IES Sant Valerià i el reas-

faltatge de diversos carrers. Totes aquestes infraestructures i equipaments s’han dut a terme en tan poc temps 

gràcies a l’esforç humà realitzat tant pels homes i dones que formen l’actual equip de govern com el dels tècnics 

municipals i de l’Empresa Municipal d’Obres. Sense tots ells hagués estat impossible aconseguir-ho. 

Josep Santiago Ariza

1r tinent d’Alcalde

Regidor d’Infraestructures i Equipaments    
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Escola bressol nova Espurna: Construcció d’un edifici 
per al servei d’escola bressol, situat al nord del centre 
urbà, que substitueix i amplia l’antiga Escola Bressol 
Espurna, situada als locals de la parròquia, al barri de 
la Sagrera.

Execució obres: febrer – setembre 2008
Import aproximat inversió: 1.302.155 euros  
Ajuntament:  727.155 euros
Subvenció Generalitat de Catalunya: 575.000 euros

urbanització de la plaça del consell de cent: 
Urbanització de la plaça del Consell de Cent, situada 
al costat de la Escola Bressol Nova Espurna, amb la 
instal·lació d’una zona de jocs infantils, bancs i zona 
d’esbarjo.

Execució obres: juliol – octubre 2008
Import aproximat inversió: 371.583 euros   
Ajuntament:  138.679 euros
Subvenció Generalitat de Catalunya: 232.904 euros  

urbanització de ca l’oliveres i el carrer d’alacant: 
Urbanització de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres i el 
carrer d’Alacant, situat al nord del centre urbà, consis-
tent en l’obertura dels carrers de Castelló de la Plana 
i d’Alacant, amb la dotació de tots els serveis urbans, 
construcció de voreres, asfaltat i instal·lació del 
corresponent mobiliari urbà.

Execució obres: 2007 – 2009
Import aproximat inversió: 1.634.000 euros  

     

urbanització d’El pla, c. de mallorca i sector agrovic: 
Urbanització de la unitat d’actuació I El Pla, carrer de 
Mallorca i sector Agrovic, situat al nord del centre urbà, 
consistent en la dotació de tots els serveis urbans, 
construcció de voreres, asfaltat i instal·lació del 
corresponent mobiliari urbà.

Execució obres: 2007 - 2009
Import aproximat inversió: 1.917.000 euros

deixalleria palaudàries: Construcció de la segona 
deixalleria del municipi per donar servei als barris de 
la part oest del poble, evitant els llargs desplaçaments 
fins a la deixalleria del centre urbà.

Execució obres: any 2008 
Import aproximat inversió: 330.355  euros   
Ajuntament: 182.231  euros 
Subvenció Generalitat de Catalunya: 148.124 euros

construcció del cap de palaudàries: Una de les carac-
terístiques més importants del nostre municipi és la 
gran dispersió de la població, per aquest motiu i pel 
constant creixement de la població, la Generalitat de 
Catalunya està construint aquest centre sanitari per 
donar servei als habitants de la part oest del nostre 
municipi i així evitar llargs desplaçaments al centre de 
la Cruïlla.

Execució obres: any 2009 – març 2010
Obra finançada per la Generalitat de Catalunya  

monogrÀfic



abril 2010

aquEst Equip 
dE govErn 

ha EngEgat 
una sèriE dE 
mEsurEs pEr 

acostar El mÀxim 
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accessos al cap palaudàries i construcció d’una 
pista poliesportiva: Aquesta obra consisteix en el 
trasllat de la pista poliesportiva de Palaudalba al nou 
emplaçament darrere el centre cívic de Palaudàries 
per poder construir el Centre d’Assistència Primària 
de Palaudàries. També inclou la urbanització de 
l’accés i aparcament d’aquest nou equipament

Execució obres: novembre 2008 - març 2010
Import aproximat inversió: 395.012 euros   
Ajuntament:  171.081 euros
Subvenció Generalitat de Catalunya: 223.931 euros

biblioteca ca l’oliveres: Rehabilitació i ampliació de la 
masia de Ca l’Oliveres per al servei de Biblioteca Municipal 
i altres activitats culturals. Aquest equipament per la 
seva importació és un dels més esperats i llargament rei-
vindicats per part dels veïns del nostre municipi.  

Execució obres: novembre 2006 – març 2010
Import aproximat inversió: 4.100.000 euros   
Ajuntament: 3.065.168 euros
Subvenció Generalitat de Catalunya: 584.832 euros
Subvenció Diputació de Barcelona: 450.000 euros

urbanització del raval d’en xicota ii: Urbanització 
de la Unitat d’Actuació XVIII Raval d’En Xicota II, barri 
de caire rural situat al nord de la carretera nova 
de Granollers, consistent en la dotació de tots els 
serveis urbans, construcció de voreres, asfaltat i 
instal·lació del corresponent mobiliari urbà.

Execució obres: novembre 2008 - 2009
Import aproximat inversió: 801.290 euros

centre de rehabilitació del c. de l’aliança: 
Condicionament del local de propietat municipal 
del carrer de l’Aliança per a la instal·lació del Centre 
de Rehabilitació del Vallès, per donar el servei de 
rehabilitació física als veïns del municipi, evitant 
així desplaçaments innecessaris a altres centres 
d’aquestes característiques.

Execució obres: febrer, març - 2009
Import aproximat inversió: 172.190 euros 
Ajuntament: 172.190  euros 

urbanització del molí d’en fonolleda: Urbanització del 
polígon industrial Molí d’En Fonolleda, situat al sud del 
centre urbà, consistent en la dotació de tots els serveis 
urbans, construcció de voreres, asfaltat i instal·lació del 
corresponent mobiliari urbà, amb la conseqüent millora 
de la mobilitat de les comunicacions entre la carretera 
de Lliçà de Vall i el centre del poble. 

Execució obres: 2007 - 2010
Import aproximat inversió: 5.858.000 euros

variant del camí de la serra: Construcció d’una nova  
carretera situada al sud del centre urbà per millorar 
les comunicacions entre el poble i els barris, descon-
gestionant  el carrer de Francesc Macià, finançat ínte-
grament amb el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL).

Execució obres: 2009 – març 2010
Import aproximat inversió: 1.875.588  euros   
Subvenció FEIL: 1.875.588 euros



monogrÀfic

 

clavegueram del barri de can franquesa: Aquest 
petit barri situat a l’est de la C-17 té una manca total 
dels serveis bàsics. Aprofitant una subvenció s’ha 
instal·lat el clavegueram i s’ha connectat a la xarxa 
general.

Execució obres: novembre – desembre 2009
Import aproximat inversió: 142.778 euros   
Subvenció Generalitat de Catalunya: 39.932 euros

casal de la gent gran: Remodelació i ampliació de 
l’edifici de l’antic menjador escolar del carrer Folch i 
Torras per al servei de Casal de la Gent Gran, amb els 
seus corresponents serveis.

Execució obres: any 2006 - 2007
Import aproximat inversió: 952.682 euros 
Ajuntament:  852.682 euros 
Subvenció Generalitat de Catalunya: 100.000 euros

mercat municipal de ca l’artigues: Construcció de 
l’edifici per a la instal·lació d’un mercat municipal i 
un supermercat al barri de Ca l’Artigues; l’explotació 
del supermercat anirà a càrrec d’un concessionari 
privat. 

Execució obres: any 2009 – març 2010
Finançament a càrrec del concessionari 

 

soterrament de la línea de mitja tensió dels 
carrers de ramon casas, d’Empordà i de la plana: 
Soterrament de 2.010 metres de línea de mitja ten-
sió als barris de Ca l ‘Esteper i Ca l’Artigues  amb la 
conseqüent retirada de les torres metàl·liques i el 
cablejat existent, finançat íntegrament amb el Fons 
Estatal d’Inversió Local (FEIL).

Execució obres: any 2009
Import aproximat inversió: 312.558  euros   
Subvenció FEIL: 312.558 euros

soterrament de la línia de mitja tensió del carrer 
palamós i del passeig de sant valerià: Soterrament 
de 425 metres de línea de mitja tensió entre els 
barris de Mas Bo i Can Lledó, amb la conseqüent reti-
rada de les torres metàl·liques i el cablejat existent, 
finançat íntegrament amb el Fons Estatal d’Inversió 
Local (FEIL).

Execució obres: any 2009
Import aproximat inversió: 118.344  euros   
Subvenció FEIL: 118.344 euros
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Suma’t al civisme!: Apunta’t al 0,0, campanya de 
control d’alcoholèmia
L’Ajuntament i les tres estacions de servei del municipi van signar un conveni de col·laboració, el passat 8 de març,  
per fomentar les bones pràctiques en la conducció, especialment en els joves. 

Més d’una vintena de persones participen en els 
debats del Pla Estratègic
Els debats participatius del Pla Estratègic de Lliçà d’Amunt van finalitzar el passat 4 de març.  
La participació es va situar en una mica més d’una vintena de persones en cadascun dels tallers. 

PROMOCió eCONòMiCA

PROMOCió eCONòMiCA

Entre els mesos d’abril i juny, 
es portarà a terme la campanya 
Apunta’t al 0,0. La Policia 
Local realitzarà diversos 
controls d’alcoholèmia i els 
conductors residents a Lliçà 
d’Amunt, d’edats compreses 
entre els 16 i els 35 anys, que 
donin una taxa de 0,0, obtin-
dran un val de descompte de 5 
euros en la reposició de com-
bustible a les estacions de ser-
vei del poble, sempre que facin 
un consum mínim de 20 
euros. Per poder accedir al des-

compte, hauran de presentar 
el val i mostrar el DNI i la 
matrícula del vehicle. 
Els vals tenen caducitat i un 
mateix conductor no pot ser 
obsequiat dues vegades. 
Les estacions de servei que 
formen part d’aquesta cam-
panya són l’Estació de Servei 
El Pinar, a la Cruïlla; Esta-
c i on s  d e  S e r v e i  L l i ç à 
d’Amunt, a la carretera nova; 
i l’Estació de Servei Repsol, 
de la C-17 al pas per Lliçà 
d’Amunt. 

En aquestes sessions de treball, 
diferents ciutadans del muni-
cipi han aportat les visions 
particulars sobre diferents 
temàtiques prèviament pre-
sentades per la consultora Gal-
let i Niubó Consultors Asso-
ciats. Les temàtiques dels tal-
lers van ser “Urbanisme i Medi 
Ambient”, “Economia i Socie-
tat” i “Les persones”.
Els tallers van començar el 18 
de febrer al Casal de la Gent 
Gran; van  continuar al Centre 
Cívic Ca l’Artigues, el 25 de 
febrer; i van acabar el 4 de 
març  a l  Cent re  Cív i c 
Palaudàries. 

A partir d’aquí, la consultora 
contractada per l’Ajuntament 
realitzarà el document de Pla 
d’Acció. 
Cal recordar que el Pla Estra-
tègic de Lliçà d’Amunt va 
començar a el·laborar-se a 
començaments del 2009 amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat. Ja s’han elabo-
rat dos documents, l’Informe 
de Caracterització Socioe-
conòmica i el Document de 
Formulació Estratègica, els 
dos disponibles al web de 
l’Ajuntament. 
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Lliçà d’Amunt respon eficientment a la nevada més 
forta dels darrers anys
Cal destacar la feina ben feta de la Policia Local, Protecció Civil, la Brigada Municipal, els tècnics i la inestimable 
col·laboració de tota la població.

gOVeRNACió

El passat 8 de març el muni-
cipi va viure una estampa poc 
habitual. Des de bon matí l’ai-
guaneu va estar present i cap al 
migdia es va convertir en flocs 
de neu que a mida que avança-
ven les hores queien cada cop 
amb més força. El resultat va 
ser que Lliçà d’Amunt va que-
dar cobert per un gruix d’entre 
5 i 10 cm de neu.
Davant d’aquesta situació els 
protocols d’actuació no es van 
demorar. L’Alcalde de Lliçà 
d’Amunt, Ignasi Simón, va 
activar el Pla d’Emergència i 
immediatament la Policia 
Local, la Brigada Municipal i 
el cos de Protecció Civil, que 
ja tenen plans d’emergència 
dissenyats  per situacions com 
la que es va viure el passat dia 
8 de març, es van posar en 
marxa. Fins i tot agents de la 
policia, treballadors munici-
pals i voluntaris que no havien 
de treballar aquella tarda es 
van oferir per donar suport. 
Una de les primeres mesures 
que es van prendre va ser 
anul·lar les classes al centres 
educatius. Gràcies a l’esperit 
incansable de mestres i trebal-
ladors de les escoles, cap a les 
15 h tots els nens havien estat 
recollits pels pares i mares, a 
excepció de tres casos que van 
ser acompanyats per la mestra 
Pilar Añaños i la Policia Local 
a casa de familiars.
Cap aquella mateixa hora es va 
decidir anul·lar el transport 
públic del municipi. L’empre-
sa  Sagalés ,  encarregada 
d’aquest servei, va suspendre 
les seves rutes al poble per evi-
tar relliscades o possibles acci-
dents dels autocars.
Des del Centre d’Atenció Pri-
mària es va donar total prioritat 
a les urgències i es van anul·lar 
les visites ordinàries de la tarda.

En primera instància es van 
atendre petits accidents de 
cotxe per esllavissades a la car-
retera, caigudes de vianants, i 
el col·lapse circulatori derivat 
del tall que va patir la C-17 per 
un accident entre Lliçà 
d’Amunt i el Figaró.
Membres de Protecció Civil van 
haver d’anar a buscar a Grano-
llers, entre d’altres, un alumne 
de Lliçà d’Amunt que no podia 
tornar i portar-lo a casa seva, el 
mateix que van fer amb altres 
nens dins del terme municipal.

Les primeres hores de la tarda el 
col·lapse i el caos van ser impor-
tants. A la forta nevada es va 
sumar la caiguda de les comuni-
cacions de telefonia que va 
deixar sense cobertura mòbil a 
una bona part de la població, i 
d’un repetidor de l’Associació 
de Defensa Forestal, deixant a 
tots els operatius, excepte els de 
la Policia Local, sense poder 
comunicar-se a grans distàncies 
amb els Walkies.
Durant la tarda del dia 8 de 
març, entre la Policia Local i 

Protecció Civil van rebre 350 
trucades, i des de la policia es 
van efectuar un total de 185 tru-
cades i es va doblar el seguiment 
telefònic que es fa habitualment 
a la gent gran que viu sola per 
garantir que totes les persones 
acollides a aquest servei estigues-
sin en bones condicions.
Com a serveis destacats la Policia 
Local va atendre 5 accidents de 
trànsit sense ferits, diversos 
trasllats d’alumnes de diferents 
centres docents als seus domici-
lis, l’acompanyament d’una per-
sona que havia de ser hospitalit-
zada per a sotmetre’s a una inter-
venció quirúrgica que finalment 
va ser anul·lada, nombroses 
intervencions d’ajuda a automo-
bilistes que no podien continuar 
la marxa, patrullatge continu 
dels diferents barris del municipi 
per avaluar l’estat de la xarxa 
viària, talls de carrers i carreteres 
en estat perillós, acompanya-

ment de màquines llevaneus, etc. 
Per la seva part aquests serveis 
van ser reforçats per la feina de la 
Brigada Municipal d’Obres i els 
voluntaris de Protecció Civil 
amb l’escampament de potassa, 
neteja de carrers, i voluntaris par-
ticulars que amb màquines amb 
pala i tractors van ajudar de 
manera desinteressada.
La situació va estar normalitza-
da a la gran majoria dels carrers 
del nostre municipi sobre les 
19:30 hores, i això va significar 
que cap veí o veïna  de Lliçà 
d’Amunt no tingués dificultats 
per arribar al seu domicili.
La nevada va cessar cap a les 20 
hores però la feina va continuar 
aquella mateixa nit i al dia 
següent, ja que el dimarts dia 9 
al matí les dotacions de la Poli-
cia Local van centrar les seves 
tasques en la detecció de plaques 
de gel arreu del municipi per 
garantir la seguretat del trànsit.

Brigada Municipal 
d’Obres:
Javier Curado
Àlex Fernández
Javier Parra
Juan Aguilera

Protecció Civil:
Jordi Moreno
Marcos Ibáñez
Agustí Pinar
Daniel Delgado
Constantí Pérez
Albert Alcántara
Marcel Mompart
Jesús Zorrilla
Jordi Mestre
José Luis Lozano

Albert Romero
Jorge Daniel
Ángel Espinar

Tècnics 
municipals:
Xavier Junqueras
Ferran Vidal

Policia Local:
Cap 
Sotscap
3 agents de l’OAC
Caporal
Agents de patrulla 
TIP, 001, 002, 013, 
023, 029, 034, 024, 
010, 020, 031, i 033 

Empreses i 
ciutadans:
Transports Pou
Benzinera Jomala
Estacions de Servei Lliçà
Esteve Llovet
Lliçamat
Oriol Canadell
Roger Díaz
Josep Mas
Javier Castro
Prudencio Villanueva
Joan José Rangel
Montse Vila
Pilar Añaños
Desballastaments Pons

agRaÏments

Per la feina ben feta, la solidaritat mostrada i la voluntat d’ajudar, 
des de l’Ajuntament es vol donar un sincer agraïment a:

Aquest agraïment es vol fer extensible a tots els CEIP, Escoles Bressol, a l’IES 
i al CAP del nostre municipi que van tenir una actuació i reacció exemplars, i 
com no a tota la població pel seu comportament cívic i la seva solidaritat.

Gràcies a tothom!



Abril de 2010 Notícies de l’Ajuntament  > 019

L’Ajuntament planteja 
els objectius de la 
revisió del Pla general 
a la generalitat

URbANiSMe

El Director General d’Urba-
nisme de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Solà, i la res-
ponsable del Servei Territorial 
d’Urbanisme del Vallès i del 
Maresme, Rosa Vilella, van 
visitar Lliçà d’Amunt el passat 
11 de febrer. El motiu de la 
visita va ser una reunió de tre-
ball a l’Ajuntament amb l’Al-
calde, Ignasi Simón; el primer 
tinent d’Alcalde i regidor d’In-
fraestructures i Equipaments, 
Josep Santiago; el segon tinent 

d’Alcalde i regidor d’Urba-
nisme, Habitatge, Medi 
Ambient i Protecció Civil, 
Pere Grau; i alguns tècnics 
municipals. En aquest reunió 
de treball, el consistori local va 
plantejar a l’Administració 
autonòmica els principals 
objectius de la revisió del Pla 
General perquè en fessin una 
valoració. Després de la reu-
nió, es van anar a veure sobre 
el terreny els plantejaments 
exposats. 

“La veu de l’experiència” torna 
al programa Juguem Plegats 
El programa Juguem Plegats va tornar a donar la benvinguda a un avi i 
a una àvia del Casal de la Gent Gran per fer una activitat a les escoles 
bressol municipals.

geNT gRAN i beNeSTAR i FAMíLiA

Una àvia va visitar el dia 13 de 
gener l’escola bressol municipal 
Palaudàries i un avi el dia 17 l’es-
cola bressol municipal Nova 
Espurna. El motiu de la visita va 
ser l’activitat del mes del progra-
ma Juguem Plegats anomenada 
“La veu de l’experiència”.  Els 
protagonistes van fer seure els 
nadons i els familiars al seu vol-
tant per explicar-los uns contes.
Aquesta activitat va ser una 
iniciat iva del  programa 
Juguem Plegats del curs pas-
sat. S’ha repetit gràcies a la 
gran assistència i èxit que va 
tenir al unir la població més 
gran del municipi amb la més 
petita. L’objectiu és aconse-
guir fer xarxa amb els diferents 
espais familiars a través de ta-
llers i activitats que impliquin 
a la població.

Les properes activitats seran el 
21 d’abril a Palaudàries i el 5 
de maig a la Nova Espurna. La 
primera es diu «Textures», on 
els nadons treballaran els 
contes com a experiència sen-

sitiva i descobriran textures 
que estan molt presents en el 
seu entorn. La segona activitat 
es diu «Sons», i amb els 
mateixos mètodes els ajudaran 
a descobrir el seu entorn sonor. 

DVD de 
Festa Major
L’Ajuntament 
ha facilitat una 
còpia del DVD de 
la passada Festa 
Major a totes les 
entitats del poble. 

L’Ajuntament ha facilitat a 
totes les entitats del poble 
(esportives, culturals, soli-
dàries, etc.) una còpia del 
DVD de la Festa Major 
2009, després que algunes 
d’elles ho haguessin 
sol·licitat.
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Lliçà d’Amunt commemora el Dia Internacional  
de les Dones
Des del Pla d’Igualtat Dona-Home 2010 de Ajuntament es va organitzar un programa d’activitats per commemorar  
el Dia Internacional de les Dones, que va tenir lloc el passat 8 de març.

geNT gRAN i beNeSTAR i FAMíLiA

La Regidoria de Benestar i 
Família, a través del Pla d’Igual-
tat Dona-Home 2010, va orga-
nitzar tot un seguit d’activitats 
per commemorar el 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones. 
El programa d’actes d’aquest 
any volia fer visibles els dife-
rents papers que la societat 
adjudica a les persones pel sol 
fet de ser dones o ser homes, i 
demostrar com aquestes dife-
rències són a la base de les 
desigualtats. El concurs de 
fotografies, per exemple, por-
tava per títol “Hi ha feines per 
a homes i feines per a dones?”. 
Amb aquesta pregunta es 
volia fer visible el treball de 
les dones en àmbits que tradi-
cionalment han estat reservats 
al homes. 
El programa d’activitats incloïa 
diferents tallers. Els dimecres 
10, 17 i 24 de març, al Casal de 
la Gent Gran, va tenir lloc un 
taller anomenat “Els treballs i 
les dones” a càrrec de Fina 
Viturtia. Es va tractar d’un 
espai de treball en grup, adreçat 
a dones, que pretenia recollir i 
fer visibles les experiències 
laborals i elements del context 
històric i socioeconòmic en el 
qual es van desenvolupar les 
feines i els treballs –remunerats 
o no– de les dones participants 

de l’activitat. Per altra banda, 
també els dimecres, al Centre 
Cívic Ca l’Artigues, té lloc el 
taller anomenat “Entén per fer-
te entendre”, impartit per Ester 
Vallbona, dirigit a dones que 
volen millorar la seva expressió 
oral i escrita. Un altre taller que 
s’ha desenvolupat durant els 
divendres de març i continuarà 
durant els divendres d’abril, a 
les dependències de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, és 
l’anomenat Prevenció de la 
Depressió, dirigit per Esther 
Menéndez, psicòloga del PADI 
de Lliçà d’Amunt.
El dijous 4 de març, al Casal de 
la Gent Gran, va tenir lloc el 
lliurament de premis del concurs 
de fotografia  “Hi ha feines per 
a dones i feines per a homes?”. 
També es va fer la lectura del 
manifest a càrrec de representats 
de la comunitat educativa i de la 
ciutadania del municipi. La pre-
sentació de l’acte va anar a càrrec 
de la regidora de Gent Gran i 
Benestar i Família, Elisenda 
Montserrat. Els premis del 
concurs fotogràfic van ser els 
següents: 1er premi a Fátima 
Kallon per la fotografia “Dues 
noies que treballen en tasques 
de manteniment de parcs i jar-
dins”, 2n premi a Irene Flores 
López per la fotografia 

“Construint il·lusions”, 3er 
premi a Sónia López Asensio 
per la fotografia “Hi havia una 
vegada”, un accèssit a Ester Vall-
bona Domínguez per la fotogra-
fia “Imprimint caràcter” i un 
altre accèssit a Laia Capellades 
Wemberg per la fotografia 
“Fent reformes”.
Dues associacions de dones del 
poble també van organitzar 
actes per commemorar la diada. 
El diumenge 7 de març, l’Asso-
ciació Amunt Dones va orga-
nitzar una gimcana per la igual-
tat, anomenada “A casa, tots a 
una”, que va comptar amb la 
participació de 22 persones; els 
guanyadors van ser Josep Raya, 
Lola Lema i Julia Álvarez, per 
aquest ordre. El divendres 12 
de març, a la Masia Can Roca 
Vell, l’Associació Dones del 
Tenes va organitzar el Sopar 
del Dia de la Dona.
També va haver-hi un cine-
fòrum amb la projecció de la 
pel·lícula “Las chicas del calen-
dario”; el dijous 18 de març al 
Centre Cívic Palaudàries i el 
dimarts 23 de març al Centre 
Cívic Ca l’Artigues.
Per altra banda, la regidoria de 
Joventut va organitzar una 
Gimcana Jove per la Igualtat, 
que va tenir lloc el passat 15 de 
març al pati d’El Galliner.

“100 ANYS FENT POSSIBLE LA IGUALTAT”
(Manifest)

“Avui, 8 de març de 2010, commemorem el Dia Internacional de 
les Dones. I aquest any ho fem de forma especial. Recordem que fa 
100 anys Clara Zetkin va llançar la proposta d’aquesta celebració 
amb l’objectiu de promoure el sufragi universal femení, i la pau i 
la llibertat de tothom. En aquests 100 anys, milions de dones dels 
cinc continents s’han unit i han lluitat incansablement per reivin-
dicar drets de ciutadania històricament negats a les dones. 
I s’han aconseguit veritables avenços per a les nostres societats que, 
en la mesura que esdevenen més igualitàries, són també més demo-
cràtiques i justes. Però són encara molts, i molts importants, els 
reptes que ens queden per assolir. Avui, en un context de crisi econò-
mica i financera mundial, que afecta molt especialment a les dones, 
és molt important seguir treballant per la igualtat de dones i homes 
i seguir reivindicant la seva presència en tots els espais de la vida. 

És per això que: 
a)  Reivindiquem adoptar mesures positives per tal d’afavorir el 

seu accés a un lloc de treball, a l’habitatge digne i a la capaci-
tació professional; la no discriminació salarial i un salari just 
que els permeti fer front a les seves responsabilitats familiars; i 
l’eliminació de la bretxa digital que els limita l’accés a la infor-
mació i a la participació social. 

b)  Reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en 
situació de vulnerabilitat, com les dones grans amb discapaci-
tats, les vídues, les aturades amb responsabilitats familiars a 
càrrec, les dones migrades amb dificultats d’integració, les víc-
times de violència o les malaltes de sida. 

c)  Reivindiquem que es prenguin en consideració les aportacions 
de les dones en l’exercici del poder polític, com les mesures enca-
minades a la conciliació del temps de treball, familiar, personal 
i d’oci; les mesures per afavorir la coresponsabilitat d’homes i 
dones en les tasques domèstiques i de cura d’infants i de persones 
grans dependents per tal que no siguin les dones qui carreguin 
amb tot el pes de la responsabilitat; i l’ordenació de territoris, 
pobles i ciutats que tingui en compte les necessitats de les per-
sones pel que fa a la mobilitat: accés als serveis públics, despla-
çaments al lloc de treball, o pel que fa a la seguretat. 

Avui també, davant la situació de violència i abús sexual que 
pateixen les nenes i les dones de tot el món, especialment en els llocs 
de conflicte armat, reivindiquem que parin les guerres i que es 
protegeixin nenes i dones que en són les víctimes innocents; i rei-
vindiquem que es persegueixi aquells qui trafiquen amb dones per 
explotar-les sexualment. 
En definitiva, en un dia com avui, volem expressar la nostra 
confiança en els avenços socials per tal que la tan desitjada igual-
tat entre dones i homes sigui una realitat aconseguida al 100% a 
mig termini. Però també volem expressar el nostre compromís de 
continuar lluitant per la igualtat de drets i oportunitats, per tal 
que la nostra sigui una societat més justa i més democràtica.
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Ángel Velasco,  
avi centenari
El passat 1 de març el lliçanenc Ángel Velasco 
Merino va fer 100 anys.

geNT gRAN i beNeSTAR i FAMíLiA

La Generalitat li va fer lliura-
ment de la Medalla Centenària 
i l’Ajuntament i la Comissió 
d’Homenatge a la Vellesa 
també el van felicitar d’una 
manera especial, el passat 17 
de març.  
El programa de TV3 dels 
matins presentat pel periodista 
Josep Cuní va fer una connexió 
en directe amb l’avi centenari 
per felicitar-lo, el mateix dia 
del seu aniversari. Els familiars 
van convidar l’Alcalde, Ignasi 

Simon, a ser-hi, el qual li va fer 
lliurament d’una placa. 
Ángel Velasco, nascut a La 
Rioja, va venir a Catalunya 
quan tenia 13 anys. Va comen-
çar a estiuejar a Lliçà d’Amunt 
als anys 70 i, a finals dels anys 
90, s’hi va instal·lar definitiva-
ment. Té una filla, tres néts i 5 
besnéts, i a mig camí de la seva 
llarga trajectòria vital va haver 
d’acomiadar-se de la seva 
dona, que va morir quan ell 
tenia 55 anys. 

TDT gratuïta per a col·lectius  
en risc d’exclusió
El Ministeri d’Indústria ofereix TDT, de manera gratuïta, durant 4 anys, 
a les persones que es trobin en una determinada situació. 

Valoració positiva del grup per al 
Tractament de la Depressió
El Grup per al Tractament de la Depressió que va posar en 
funcionament el PADI (Punt d’Assessorament per a Dones sobre 
Igualtat d’Oportunitats) a l’octubre del 2009 va finalitzar el passat 19 
de febrer amb una important millora en la majoria de participants.

geNT gRAN i beNeSTAR i FAMíLiA

Els col·lectius en risc d’exclu-
sió que es poden beneficiar 
l’aquest Pla d’Actuació són els 
següents: 
-  Tenir 65 anys o més i una 

dependència reconeguda de 
nivell II o III. 

-  Tenir un grau de discapacitat 
del 33% o superior i que algu-
na de les discapacitats sigui de 
tipus auditiu o visual. 

-  Tenir més de 80 anys i viure sol, 
o bé acompanyat d’una altra per-
sona també major de 80 anys.

La gent que hi estigui interes-
sada ha de trucar o adreçar-se 
a Serveis Socials per fer la tra-
mitació. 
Per a més informació: http://
www.infoayudastdt.red.es/
ciudadano/index.htm

Les persones participants,  
diagnosticades de depressió, 
han treballat durant 16 sessions 
els aspectes que les mantenien 
en un estat anímic baix: els pen-
saments negatius, la passivitat, 
les relacions poc saludables i els 
problemes de salut. 
El fet de poder compartir les 
seves experiències i dificultats 

va crear un clima de confiança 
i solidaritat en el grup, que va 
potenciar l’efecte terapèutic 
dels temes treballats.
Abans d’iniciar el treball de 
grup, es va administrar un 
qüestionari de depressió, el 
BDI, que es va repetir un cop 
acabades les sessions. Els resul-
tats obtinguts en aquest qües-

tionari han fet palesa una 
important millora en la majo-
ria de participants. 
Aquestes dades, a part de la 
repercussió que tenen en la 
qualitat de vida de les persones 
del grup, volen ser també un 
missatge d’esperança per 
d’altres que pateixen estats 
depressius.  

 

Venda i instal·lació de gespa artificial

www.decocesped.com

· Última generació de gespa artificial

· Tot l’any el mateix aspecte

· Per a jardins, piscines, terrasses, àtics, etc.

·  Oblidi’s del sembrat, abonat, segat,
productes químics, reg automàtic, etc.

· Estalviarà un 95 % d’aigua, totalment ecològic

Pressupost sense compromís. Tel. 617 293886 - 647 669 771
Mail: jaimeylu@hotmail.com / s.a.v.5@hotmail.com

Meri Seuma
Fisioterapeuta
Col·legiada 7.793

• ESPORTIVA I READAPTACIÓ A L’ESFORÇ

• TRAUMATOLOGIA

• ESCOLA D’ESQUENA

• REUMATOLOGIA

• OBSTETRICIA – UROLOGIA – GINECOLOGIA

C/ Estornell, 3 Local 6 · Cruïlla centre (Al costat del Intermarche)
08186 Lliçà d’Amunt  · Telèfon: 607.854.146

ESPECIALITATS EN FISIOTERÀPIA



Abril de 2010022 > Notícies de l’Ajuntament  

La pluja obliga a canviar el recorregut de la 
Passejada “Caminem cap als Cent”
La passejada que organitza la Diputació de Barcelona i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament dins del programa 
“Caminem cap als Cent”, que va tenir lloc el passat 17 de febrer, va comptar amb la participació de 230 persones.

Entrevista a Cristian Rodríguez garcía, del Futbol Sala 
Lliçà d’Amunt, una promesa de l’esport lliçanenc
Amb només 9 anys, en Cristian ja fa quatre anys que juga i gaudeix del futbol sala, i és un dels esportistes  
més destacats del poble.

eSPORTS

eSPORTS

En aquesta passejada hi partici-
pen les regidories d’Esport i de 
Participació Ciutadana amb les 
persones que realitzen activitat 
física al pavelló d’esports i als 
centres cívics per a majors de 50 
anys. A més, va comptar amb 
participants dels municipis de 
Ripollet, Esparreguera i Begues. 
La trobada va ser al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, on l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va donar la benvin-
guda a tots els participants. 
El recorregut de la passejada 
havia de ser d’uns 8 km, ini-
ciant-lo a l’església parroquial 
de St. Julià, passant per Can 

Carreras, Pineda Feu, la Torre 
del Pla, el Raval de Can Xicota, 
Can Padrós, Can Nois, Can 

Joan Pou i finalitzant al Pinar 
de la Riera, on s’havien de 
realitzar uns exercicis d’estira-

ments. Tanmateix, l’amenaça 
de pluja i les deficiències dels 
camins per causa de les pluges 
dels dies anteriors, va obligar  
a modificar el recorregut. 
D’aquesta manera, els partici-
pants van fer una ruta pel centre 
urbà, amb un guia d’excepció, 
l’Alcalde. Es va passar per 
l’Ajuntament, la plaça de Rafael 
Casanova, l’IES, la plaça Cata-
lunya, la Biblioteca Ca l’Oli-
veres, l’avinguda dels Països 
Catalans, el Pinar de la Riera, la 
parròquia de Sant Julià, la 
Masia de Can Puig i el barri de 
la Sagrera. 

Durant la passejada, que els 
participants van animar amb 
cançons, hi va haver alguna 
anècdota, com l’enterrament 
de la sardina al Pinar de la 
Riera, ja que la passejada va 
coincidir amb Dimecres de 
Cendra. 
Un cop acabada la passejada, al 
Pavelló, es van impartir classes 
de batuka i de chi kung i, segui-
dament, es va realitzar un dinar 
de germanor amb la presència 
del regidor d’Esports, Juan 
Miguel Valderrama. 
La diada va finalitzar amb una 
copa de cava i ball. 

Els seus inicis van ser a l’escola 
de formació del club i actual-
ment juga amb l’equip ben-
jamí. De tota manera, sempre 
que el club ho necessita, puja a 
jugar amb els alevins, l’equip 
d’edat superior.
Cal destacar que, l’equip ben-
jamí, del qual forma part en 
Cristian, juga a la categoria 
més alta per la seva edat, Divi-
sió d’Honor, tot i ser un equip 
amb jugadors de primer any.
Els jugadors d’aquest equip són 
tots amics i companys d’escola, 
del CEIP Països Catalans uns 
quants i els altres del CEIP 
Sant Baldiri.

En Cristian té un molt bon 
record de tots els entrenadors 
que ha tingut i aquest any des-
taca la feina feta pel Fran, l’en-
trenador actual. 
Hi ha una fita que l’ha marcat, 
el partit contra el Marfil Santa 
Coloma. “Va ser molt dur, no 
el vam guanyar, però es va jugar 
molt bé”, comenta el jugador.
“L’esport que més m’agrada 
és el futbol. Totes les modali-
tats, però el futbol. La gran 
diferència entre el futbol sala 
i el futbol és que el futbol és 
un esport més de força i el fut-
bol sala més tècnic”, diu el 
Cristian.

El que més li agrada son els 
entrenaments, jugar partits, 
tocar pilota, marcar gols i defen-
sar. El que menys li agrada és no 
córrer prou, no ajudar a l’equip 
i les crítiques als àrbitres.
Aquesta temporada, la Federa-
ció Catalana de Futbol Sala l’ha 
convocat amb la Selecció Cata-
lana. Ha anat pre-seleccionat 
als entrenaments previs al 
Campionat d’Espanya realit-
zats als municipis de Mataró i 
Abrera. Són tots jugadors de 
segon any excepte en Cristian. 
És el més petit, però ha deixat 
empremta en els entrenaments. 
Tot i la dificultat que té arribar 

als 12 jugadors definitius de la 
selecció, ell està entre els 17 
millors de la categoria i no perd 
l’esperança.
Quan se li pregunta sobre el 
seu futur, ell ho té molt clar: 
“Vull ser futbolista i vull jugar 
al primer equip de Futbol Sala 
del Barça.”
Encara que viu pel futbol sala 
coneix molt bé altres esports 
del poble i comenta que va 
molt sovint al patinòdrom amb 
la bicicleta. Li agrada molt el 
circuit de BMX que hi ha.
És un esportista que estima el 
seu esport i que estima Lliçà 
d’Amunt. 
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Taller per deixar  
de fumar
T’has plantejat deixar de fumar? Pot ser 
més fàcil si ho fem junts! Les regidories de 
Joventut, Benestar i Família i Participació 
Ciutadana, conjuntament amb el PPD (Pla de 
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes), 
han planificat un taller dirigit a persones 
menors de 35 anys que estiguin pensant en 
deixar de fumar o ja hagin donat algun pas 
en aquest sentit. 

Cloenda de l’edició de 2009 
dels cursos d’iniciació a les TIC
La cloenda dels cursos d’iniciació a les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) que es van portar a terme durant el 
darrer trimestre de 2009 als centres cívics municipals va tenir lloc el 
passat 8 de febrer.

PARTiCiPACió CiUTADANA PARTiCiPACió CiUTADANA

L’objectiu d’aquest taller és fer 
més senzill el pas de deixar de 
fumar, proporcionant la infor-
mació necessària, l’assessora-
ment de professionals i l’acom-
panyament del grup. Enfron-
tar-se a aquest canvi de manera 
individual pot generar més 
inseguretats, per això es 
planteja fer-ho conjuntament.
Durant el taller es rebrà infor-
mació de les diferents etapes 
del procés d’abandonament 
del tabaquisme i les seves 
conseqüències a nivell físic, 
psíquic i emocional. També es 
donaran eines pràctiques per 
anar superant els reptes de 
cada nova etapa a través de tèc-

niques d’autocontrol i tèc-
niques de relaxació. Es treba-
llarà a partir de dinàmiques de 
grup que faran les sessions més 
divertides i lúdiques.
• Durada:  5 setmanes 
•  Horari: tots els dijous, de 19 

a 20 h 
•  Dies de les sessions:  22 i 29 

d’abril i 4, 11 i 25 de maig 
•  L l o c :  C e n t r e  C í v i c 

Palaudàries
•  Preu: gratuït 
•  Inscripcions: al Centre Cívic 

Palaudàries, fins al 15 d’abril 
•  Més informació:  93 864 60 

10, en horari de tarda 
•  Cal inscripció prèvia i les 

places són limitades 

Setze persones van poder gaudir 
dels cursos gratuïts sobre noves 
tecnologies que s’imparteixen 
en els centres cívics municipals. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va ser 
l’encarregat de lliurar els 
diplomes als participants. 
Aquests cursos formen part 
del projecte Internet a l’abast! 
engegat per l’Ajuntament 
l’any 2007 i que té per objec-
tiu apropar les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
a la població, especialment als 
col·lectius amb major risc de 
patir l’exclusió digital. Des 
dels seus inicis, el projecte ha 
rebut subvenció econòmica 
per part de la Diputació de 
Barcelona, dins del programa 
Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat.

Nous cursos
Per aquest any 2010, els cursos 
sobre tecnologies de la informa-
ció i la comunicació s’han tor-
nat a programar dins del calen-
dari d’activitats dels centres 
cívics municipals, amb el suport 
de la Diputació. La novetat 
d’enguany és la introducció en 

el temari dels cursos de la trami-
tació electrònica amb l’adminis-
tració local, per tal que els assis-
tents puguin aprendre a fer ges-
tions en línia des de casa. 
Les persones interessades en 
els cursos de noves tecnolo-
gies poden sol·licitar infor-
mació als dinamitzadors dels 
dos centres cívics municipals:

Centre Cívic Palaudàries
• Adreça: c. del Segre, 65 
• Telèfon: 93 864 60 10 
•  Email: quintanarb@llicamunt.cat 

•  Horari: de dilluns a divendres 
de 16 a 22 hores 

•  Contacte: Beatriu Quintana 
(dinamitzadora del centre) 

Centre Cívic Ca l’Artigues
•  Adreça: c. de la Ribera 

d’Ebre, 81, planta baixa 
•  Telèfon: 93 860 73 50 
•  Email: arenzanahd@llica-

munt.cat 
•  Horar i :  de  d i l luns  a 

divendres, de 16 a 22 hores 
•  Contacte: David Arenzana 

(dinamitzador del centre) 

Curs del Centre CíviC Ca l’artigues

Curs del Centre CíviC Palaudàries
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Sardenya visita l’Espai Jove  
El galliner
Sardenya s’interessa per l’equipament juvenil del nostre poble i ens 
torna la visita que nosaltres els vam fer a l’octubre per observar les 
seves polítiques de joventut. 

Visites escolars a 
l’Ajuntament
Els dos cursos de 3r de Primària del CEIP 
Miquel Martí i Pol van visitar l’Ajuntament el 
passat 26 de febrer acompanyats d’un guia, 
en Toni Cuesta. 

JOVeNTUT eDUCACió

L’any passat, durant el mes 
d’octubre, la regidoria de Joven-
tut va participar a l’intercanvi 
amb Sardenya que va organitzar 
el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en col·laboració amb la 
secretaria de Joventut. 
Fruit d’aquest intercanvi ha estat 
la visita al nostre municipi de la 
cooperativa Koinós de Sardenya, 
que van estar a Lliçà d’Amunt el 
passat 10 de març, compartint 
experiències i interessant-se per 
l’equipament de Joventut del 
nostre poble, l’Espai Jove El Gal-
liner, que ara ja fa 10 anys que es 
va posar en marxa. 
Aquest intercanvi forma part 
del treball d’observació i recer-

ca que estan realitzant diversos 
professionals de Joventut de la 
comarca per tal de conèixer 
experiències en relació a les 

polítiques de joventut i, més 
concretament, en relació als 
diversos models d’equipa-
ments juvenils. 

Els alumnes van rebre infor-
mació sobre la història, l’orga-
nigrama i les tasques de l’Ajun-
tament de part del guia. 
Durant la visita a l’edifici 
consistorial els nens i nenes 
van poder entrar al despatx 
d’Alcaldia, on els va rebre l’Al-
calde, Ignasi Simón, que va 
respondre tots els deus dubtes 
i preguntes. 
Aquesta activitat, anomenada 
“Conèixer l’Ajuntament”, està 
inclosa dins del PAE (Programa 
d’Activitats Educatives) que 
l’Ajuntament ofereix als centres 
escolars. Els objectius d’aquesta 
activitat són apropar l’Ajunta-

ment als nens i nenes de 3r de 
Primària, conèixer el mecanisme 
de funcionament de l’Ajunta-
ment i prendre consciència de 
pertànyer a una comunitat. 
A banda de la visita guiada pels 
edificis de l’Ajuntament, l’ac-
tivitat inclou una sessió teòrica 
amb PowerPoint a l’edifici de 
la Policia Local, on es tracten 
els següents temes: l’edifici, el 
municipi, la població, l’escut, 
els equipaments, les eleccions, 
l’alcaldia i les regidories, la 
Junta de Govern i el Ple Muni-
cipal, els diferents departa-
ments, tasques i personal, i el 
butlletí municipal i la web. 

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els aban-
donaments al nostre municipi.

A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers, dels quals una trentena s’han escapat dels seus domi-
cilis i són recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i que s’han de repartir entre el 
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, enca-
rregada de fer la recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest motiu depenem de les famílies 
que els vulguin acollir i estimar.

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon 
Industrial Font del Radium de Granollers i també al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Akra 
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie:  Mestís Pastor 

Alemany 
Sexe: Femella
Edat: 9 mesos

Nom: Devil
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie:  Mestís Labrador 

Retrevier 
Sexe: Mascle

Nom: Bluetooth  
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 3 anys i 1 mes
Dies CAD: 1 mes

Gos de mida mitjana, molt dinàmic 
i juganer. Pesa 11 kg.

EntrE Els animals rEcollits a lliçà D’amunt pEr aDoptar tEnim:
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Cloenda dels cursos del Servei d’Empresa i  
Ocupació de la Vall del Tenes
El Servei d’Empresa i Ocupa-
ció de la Vall del Tenes va 
organitzar un acte de cloenda 
per als cursos de “Gestió de 
Magatzem”, “Ofimàtica”, 
“Intel·ligència Emocional” i 
“Comptabilitat”, organitzats 
amb la col·laboració de l’Insti-

tut Català d’Ensenyament 
Industrial i la Unió Empresa-
rial Intersectorial-Cercle 
d’Empresaris, i subvencionats 
al 50% per la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Vall del 
Tenes. Aquests cursos de for-
mació van començar el segon 

semestre del 2009 i han acabat 
el primer trimestre del 2010. 
L’acte de cloenda va tenir lloc 
el passat 11 de març, a les 17 
hores, al Casal de la Gent 
Gran de Lliçà d’Amunt i va 
anar a càrrec del president de 
la Mancomunitat Intermuni-

cipal de la Vall del Tenes, 
Ignasi Simón i Ortoll, que va 
lliurar els diplomes als 138 
alumnes que s’han beneficiat 
d’aquesta formació. Durant 
l’acte també es va informar de 
la programació prevista per al 
proper trimestre del 2010. 

El Servei d’Empresa i Ocu-
pació de la Vall del Tenes, a 
través del programa Èxit, 
desenvolupa jornades i for-
mació per millorar la com-
petitivitat professional de 
les empreses i persones de la 
Vall del Tenes. 

NOtÍcIes del POBle

El dissabte 20 de febrer es va 
celebrar la festa de la matança 
del porc al Casal de la Gent 
Gran. Hem de donar les gràcies 
a tots els assistents i a tots els 
voluntaris que van ajudar a cui-
nar i organitzar les taules i tot el 
material necessari. El principal 
motiu d’aquesta festa va ser 
recaptar diners per ajudar 
Haití. Amb la rifa de quatre 
espatlles i altres aportacions es 

van reunir 690 euros que s’han 
ingressat al Fons Català de 
Cooperació. L’Associació del 
Casal d’Avis a través del seu 
president i tota la Junta estem 
disposats a seguir col·laborant 
amb aquestes manifestacions 
d’ajuda.

La Junta de l’Associació del 
Casal de la Gent Gran  

de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt Decideix! encara 
la recta final cap a la consulta 
popular del diumenge 25 d’abril 
amb la voluntat d’animar tots 
els veïns i veïnes empadronats 
al nostre municipi de més de 16 
anys –independentment de la 
nacionalitat que tinguin– a fer-
se i contestar la pregunta sobre si 
voldrien un Estat independent 
per a la nació catalana dins de la 
Unió Europea.
Com a centenars d’altres 
municipis del país, aquesta 
iniciativa promoguda per la 
societat civil amb pocs recur-
sos és una mostra de demo-
cràcia participativa directa i 
de reconeixement del dret de 
Catalunya a l’autodetermi-
nació, en la qual l’important 
és votar (Sí, No o en Blanc) i 
donar així l’opinió. Té l’adhe-
sió d’una trentena d’entitats 
locals de tota mena i el suport 
del consistori, que va apro-
var per àmplia majoria –amb 
els vots d’ERC, CiU i ICV-
EUiA– una moció presentada 

per Lliçà d’Amunt Decideix! 
L’ampli suport rebut demostra 
la transversalitat i apartidisme 
del procés, que s’impulsa i 
finança amb la feina i les apor-
tacions voluntàries de la gent.  
Lliçà d’Amunt Decideix! es va 
presentar en un acte públic a 
l’Aliança el 21 de febrer amb 
l’assistència de més de 200 
persones. S’hi va presentar un 
vídeo de suport a la consulta 
que trobareu al bloc de l’en-
titat a Internet (http://llica-
muntdecideix.blogspot.com) 
amb altra informació dels 
actes de campanya que es faran 
fins el 25 d’abril. Els centrals 
seran una Festa-arrossada el 10 
d’abril a la pista de l’Aliança 
i dos esmorzars populars al 
centre cívic de Ca l’Artigues 
i Palaudàries, l’11 i 18 d’abril 
(vegeu l’agenda).
El 25 d’abril hi haurà habi-
litats tres col·legis electorals 
(al Casal de la Gent Gran, al 
Centre Cívic de Ca l’Artigues i 
al Centre Cívic de Palaudàries) 

on es podrà votar de les 9 a les 
21h. Caldrà portar el DNI o la 
targeta de residència NIE. Si 
no s’indica el veïnatge a Lliçà 
d’Amunt caldrà demanar abans 
un certificat d’empadronament 
a l’Ajuntament.
Les persones que no puguin 
ser-hi aquell dia i vulguin 
votar anticipadament, poden 
fer-ho contactant amb el 
telèfon 679085754.
Per més informació, contac-
teu amb:
•  el blog http://llicamuntdeci-

deix.blogspot.com
• l’email llicamuntdecideix@
gmail.com

•  el telèfon 679085754
Podeu ajudar a finançar la 
consulta al compte 2013 0222 
210201217033 (Oficina de 
Caixa Catalunya de Lliçà 
d’Amunt)

I recordeu: El 25A, TANT SÍ 
COM NO, VOTA!

Lliçà d’Amunt Decideix!

Tot Lliçà d’Amunt, convocat a les  
urnes el 25 d’abril

Entitats

Festa dinar de la  
matança del porc

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, 
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima 
de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o 
extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Afortunadament no tots pensem de 
la mateixa manera i tampoc tenim les 
mateixes prioritats davant les coses. 
El respecte per l’altre, però, ha de ser 
una de les bases del nostre sistema de 
discrepàncies. No podem menyste-
nir cap supòsit, encara que sigui per 
l’exercici de consolidar més el raona-
ment propi en l’esforç de convèncer 
a l’altre. 
Decidir és l’acte posterior a la reflexió, 
a l’anàlisi, a les propostes o possibili-
tats alternatives. És un pas més dels 
processos que de mica en mica con-
figuren el nostre entorn. És exercir la 
responsabilitat. La decisió és l’inici 
d’un moviment de retorn impossible. 
Però això és la vida mateixa i no s’ha 
de tenir por a equivocar-se. 
La crisi que ens envolta, sense anar 
més lluny, no és més que el resultat 
de moviments induïts per decisions 
preses, qui sap per qui? i no tornarem 
on érem abans. Ara ja som a un altre 
lloc i hem d’aprendre a moure’ns en 
el nou paisatge. 
Nosaltres, els catalans/es, tenim sen-
sibilitats diferents respecte el nostre 
futur com a país. Totes  mereixen la 
consideració més alta dins l’exercici 
del respecte i la lleialtat amb l’objectiu 
de ser nosaltres mateixos. És a dir, 
anar fent Catalunya. El dret a deci-
dir com i en cada circumstància crea 
tantes estratègies com maneres de fer 
diferenciades. No cal acotar-ho a les 
opcions polítiques. Aquestes són molt 
més limitades que la realitat. 
Ara però, el dret a decidir també és 
el reclam d’un moviment que, com 
tot moviment social, té una incidèn-
cia política. És un procés més que 
s’escampa com a taca d’oli a molts  
dels municipis de Catalunya. O 
sigui, alguna cosa es belluga i cal estar 
atents.
A CiU a Lliçà d’Amunt constatem 
que un sector de la població s’ha 
adherit al moviment a través de la 
plataforma Lliçà d’Amunt Decideix” 
i pensem que hem de fer costat 
l’exercici de reflexió que la plataforma 
planteja. Com a exercici, és necessari, 
doncs hi ha qui ho fa, com a dret, no 
cal ni parlar-ne i com a manifestació 
d’un sentiment, no es pot evitar. 
Reflexionem-hi. La pregunta s’ho 
val: “Estàs d’acord que Catalunya es 
converteixi en un estat de dret, inde-
pendent, democràtic i social, integrat 
a la Unió Europea?”. Sí?, no?, no ho 
saps?, no ho contestes? Per què?

El 25 d’abril, vota SÍ! Aquesta és la 
nostra recomanació en la Consulta 
sobre la independència de Catalunya 
que organitza l’associació Lliçà 
d’Amunt Decideix. Hem d’agrair a 
aquesta plataforma cívica la possibili-
tat que ens dóna de poder participar 
en un acte de democràcia directa i 
de gran transcendència política per 
al futur de la nostra nació, malgrat 
no ser un referèndum vinculant. 
Perquè, quan tots els ciutadans de 
Catalunya haguem tingut la possi-
bilitat d’expressar la nostra opinió 
sobre aquest tema –lliurement i sense 
exclusions– ningú podrà menystenir-
ne els resultats. Els partits polítics 
dominants, que no s’han atrevit mai a 
plantejar la qüestió obertament, hau-
ran d’escoltar la veu de la societat civil 
si no volen veure augmentat el seu 
desprestigi.
Cal recordar que el dret a 
l’autodeterminació és un dret fona-
mental reconegut per l’ONU i reivin-
dicat en dues ocasions pel Parlament 
de Catalunya. Nosaltres estem con-
vençuts que la futura independència 
de Catalunya permetrà millorar la 
qualitat de vida de tots els ciutadans 
i recuperar la nostra dignitat nacio-
nal. Fa massa temps (segles!) que els 
catalans patim el maltracte polític, 
cultural i econòmic de l’Estat espan-
yol. Quan Catalunya esdevingui un 
estat europeu de ple dret, podrem 
resoldre amb més eficàcia molts dels 
problemes que ara ens ofeguen i, al 
mateix temps, des d’un pla d’igualtat, 
podrem ser més amics dels nostre 
veïns, que ara tant ens critiquen.
Alguns partits de Lliçà ja van exposar 
la seva opinió en l’Informa’t anterior. 
Així, el PSC s’aferra a un federalisme 
de paper que no es creu ningú, i el 
PP segueix encallat en el seu antica-
talanisme natural. Res a dir. Només 
demanar-los que siguin valents i que 
animin els seus simpatitzants a par-
ticipar i a votar el que creguin con-
venient. La participació en aquesta 
Consulta pot ser un bon indicador de 
la maduresa democràtica de la nostra 
societat i cal fomentar-la.
Desitgem, doncs, que la Consulta del 
25 d’abril sigui una festa del civisme 
i la llibertat. I, si vols una Catalunya 
millor, vota SÍ!

grups Municipals

Aquí pot inserir la seva publicitat 

El Equipo de Gobierno va a mar-
chas forzadas para acabar el Plan de 
Ordenación Urbanística Municipal 
(POUM). En paralelo se realiza el 
Pla Estratègic de Lliçà d’Amunt que, 
lógicamente, tendría que haberse rea-
lizado con anterioridad. En ambos 
casos con una prisa que, desde luego, 
para temas tan importantes y de 
tanta relevancia como son ambos, no 
entendemos en absoluto.
La semana pasada se nos presentó 
a los grupos de la oposición, a gran-
des rasgos, un anticipo de lo que será 
el nuevo POUM; se nos preguntó 
qué nos parecía, pero salimos de la 
reunión sin ninguna documentación 
que poder estudiar y analizar.
Desde ICV-EUiA solicitamos un 
poco más de tiempo para que nos 
puedan entregar documentación y 
poderla analizar con el esmero que se 
merece, y poder aportar nuestro gra-
nito de arena en un tema tan impor-
tante y trascendental como éste.
Se nos informó que, hasta el próxi-
mo día 15 de marzo, no podríamos 
tener esta documentación, que ya 
será el documento que se llevará 
para su aprobación inicial al pleno, y 
que luego tendremos dos meses para 
poder presentar alegaciones. 
ICV-EUiA no creemos que sea la 
manera más eficaz y correcta de efec-
tuar las cosas. Se realizaron jornadas 
de participación ciudadana en las 
cuales se recogieron opiniones y posi-
ciones sobre nuestro municipio y así 
plasmar un POUM lo más partici-
pativo y plural posible. Las personas 
que participaron tienen derecho a ver 
el resultado antes de la aprobación 
inicial. Además, sería justo exami-
nar este resultado y legitimarlo entre 
todos. Estamos convencidos de que 
entre todos terminaríamos ponién-
donos de acuerdo y ajustándolo hasta 
que el POUM acabe siendo un docu-
mento lo más consensuado posible, 
y creemos que eso es posible por que 
todos queremos lo mejor para nuestro 
municipio. La participación ciudada-
na debe ser el eje vertebrador para ela-
borar el POUM, desde el inicio hasta 
su finalización. 
Tanta prisa no es buena consejera y 
sólo nos hace sospechar que, como se 
acercan elecciones, quieren tenerlo todo 
“atado y bien atado”; no hay más que 
ver el último Informa’t, muy similar a 
un panfleto electoral. Desearíamos que 
nos dieran suficientes motivos para no 
interpretar así el actual talante de este 
gobierno municipal.
¡Lliçà d’Amunt se merece más!

OPINIÓ

Sin caer en una simulada modestia, 
falsa humildad y sin faltar a la cohe-
rencia. Repetir y repetir hasta la sacie-
dad la misma frase, más que coheren-
cia es una autentica pedantería que 
esconde la inoperancia habida en la 
pasada legislatura, como es el caso del 
portavoz de ICV- EUiA, que además 
se empeña en defender a capa y espa-
da, cual caballero andante se tratara, 
el proyecto de otros y especialmente 
algunas concejalías, como es el caso 
de Participación Ciudadana: la des-
mesurada defensa de una concejalía 
que manipuló al límite el criterio 
básico de participación para conver-
tirlo en una tertulia de y para el ante-
rior equipo de gobierno. 
Se entiende que, y así recordamos, 
ICV- EUiA podía decir la suya, 
después por supuesto de dejar bien 
claro su sumisión en la ya típica 
frase “nosotros ICV- EUiA igual que 
ERC”, que con demasiada frecuen-
cia se oía y se sigue oyendo ahora en 
los plenos. Triste argumento cuando 
vota a favor o en contra de lo que otro 
decide.
Si de humildad hablamos, señores de 
ERC e ICV- EUiA, tengan ustedes 
la decencia de ponerlo en práctica 
en lugar de hablar y hablar. Somos 
muchos los que recordamos una de 
sus paupérrimas consignas en la ante-
rior legislatura: “Ahora mandamos 
nosotros”. Eso no es humildad sino 
prepotencia. Ahora quieren hacernos 
creer que son víctimas, y aconsejan 
hacer autocrítica como ejercicio salu-
dable en democracia. Consejo que 
no han practicado, y es evidente que 
están lejos de tal práctica, máxime 
cuando tienen el descaro de procla-
mar el modelo de pueblo que quieren, 
obviando las actuaciones que llevaron 
a cabo en la pasada legislatura, que 
distan mucho de lo que prometieron 
antes de gobernar, y que contradicen 
por completo lo que suelen escribir 
en sus espacios con las escasas, por no 
decir nulas, aportaciones en política 
municipal. 
Lo que evidencia más aún si cabe su 
falta de autocrítica y su falsa humil-
dad es, sin duda, el vano intento de 
demostrar la poca participación de 
este equipo de gobierno. Aquí tie-
nen ustedes un espacio mensual. No 
lo desperdicien, por favor, acostúm-
brense a participar y, si además lo 
hacen en positivo, mejor para todos.

El pasado mes de febrero inaugurá-
bamos las obras de la variante Camí 
de la Serra. Esta variante reducirá la 
concentración de vehículos en el inte-
rior del casco urbano, desplazando el 
tránsito fuera del núcleo. Ésta era una 
reivindicación que venían hacien-
do tanto el Partido Popular como el 
resto de partidos que hoy forman el 
equipo de gobierno.
Después de 15 años (1995) de la 
aprobación inicial del proyecto de la 
variante del Camí de la Serra, tras 11 
años (1999) de su aprobación definiti-
va y de 10 años (2000) del inicio de los 
trabajos, se ha concluido el proyecto.
Las obras se paralizaban el mes de abril 
del 2001 por la afectación de la tube-
ría de (ATLL), Aigües Ter-Llobregat, 
al coincidir su trazado con la tubería 
existente, y en noviembre del 2002 se 
reiniciaban de nuevo las obras. 
El 23 de diciembre del 2004 la empre-
sa pidió la resolución del contrato y la 
liquidación del mismo, no llegando a 
un acuerdo con el anterior equipo de 
Gobierno (ERC e ICV-EUiA) y se 
inició un contencioso administrativo 
interpuesto por la empresa construc-
tora contra nuestro Ayuntamiento. 
Finalmente, la justicia dio la razón a la 
empresa constructora.
El 29-07-2004 el Partido Popular hizo 
una pregunta relativa al Camí de la 
Serra donde preguntaba qué pensaba 
hacer el equipo de gobierno con esa 
obra y por qué no se finalizaba. La res-
puesta del concejal Sr. Ferran Miralles 
de ERC fue que el camí de la Serra 
estaba hecho en suelo no urbanizable, 
fragmentando uno de los corredores 
ecológicos del pueblo.
No entendimos la respuesta del concejal 
de ERC cuando, estando su grupo polí-
tico en la oposición, ponía un gran inte-
rés en dicha obra, interpelando en varios 
plenos al equipo de gobierno de aquel 
momento sobre esta obra. (Léanse las 
actas de los plenos del 29-3-01 ó 31-5-
01 ó 29-11-01 ó 31-1-02 ó 21-3-02 ó 
25-7-02 ó 26-9-02 ó 27-3-03)
A comienzos de esta legislatura, nos 
pusimos a trabajar con el resto del 
equipo de gobierno en la actualización 
de este proyecto. Una vez finalizado 
éste, realizamos las gestiones perti-
nentes para poder acogernos al FEIL 
(Fondo Estatal de Inversión Local). 
De esta forma el coste total de las obras 
ha corrido ha cargo de las arcas del 
Estado y ha supuesto un coste de cero 
euros a los vecinos de Lliçà d’Amunt.
La inversión de esta obra es de 
1.875.588,31 euros. Financiada en su 
totalidad por el FEIL (Fondo Estatal 
de Inversión Local).

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicació, 
en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de 
Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És impres-
cindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho 
consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Bingo
Dissabtes 3, 17 i 24 d’abril
Horari:  a partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt

Ball amb música en viu
Divendres 9, 16, 23 i 30 d’abril
Horari:  a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt

Excursió al Castell de Pallargues
Sortida des del punt d’origen en direcció a 
Guissona. Esmorzar a base de pa amb tomàquet 
i botifarra a la planxa, vi, aigua i cafès. Conti-
nuació del trajecte fins arribar al Castell de Pal-
largues, un dels castells que forma la ruta dels 
castells de Lleida. Visita guiada al castell. Anada 
a la finca Golmés per dinar (escudella barreja-
da, albergínies farcides, llom rostit amb xampi-
nyons, postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i copa). 
Després de dinar, animada tarda de ball. 

Dissabte 17 d’abril
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la 
Gent Gran
Preu: 42 euros 
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt

Viatge al Pirineu aragonès
1r dia: San Juan de la Peña-Sta. Cruz de la Serós-
Sabiñanigo; 2n dia: Valls de Hecho i Ansó-Jaca-
Sabiñanigo; 3r dia: Parc Nacional d’Ordesa-
Sabiñanigo; 4t dia: Tren d’Artouste-Canfranc; 
5è dia: Osca-Sabiñanigo-Sallent de Gallego; 6è 
dia: Sabiñanigo-Castell de Loarre-Origen. 

Del 21 al 26 d’agost
Hora de sortida: 7 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la 
Gent Gran
Preu: 595 euros (suplement per habitació indi-
vidual: 18 euros/nit). El preu inclou: autocar, 
estancia en hotel de tres estrelles en règim de 
pensió completa, totes les visites, entrades i 
guies locals, guia per tot el viatge i assegurança 
d’assistència en viatge. 
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt 

Bar
Cada matí, a partir de les 9 h, obert per esmorzar
Menús diaris de dilluns a divendres: 
5,80 euros, jubilats; 7 euros, no jubilats
Menú per encàrrec dissabtes i diumenges: 
8 euros, jubilats; 9,60 euros, no jubilats

Activitats del Casal de la Gent Gran

Concurs de grafits
Per a joves a partir de 12 anys. Els premiats 
rebran vals per comprar material de grafits 
i podran realitzar els seus grafits al Galliner 
durant l’Ona Jove del 17 d’abril.  
Fins al 12 d’abril
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: Consultar les bases a la web 
municipal
Organitza: Ajuntament

Xerrada-taller: 
“Com superar una entrevista de treball”
Per a joves a partir de 12 anys. Et donem les 
eines necessàries per afrontar i superar una 
entrevista de treball amb èxit. 
Dimecres 14 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Organitza: Ajuntament

Concurs de poemes curts per SMS
Envia’ns el teu poema curt al 610784813 o al 
666560592. El millor poema serà premiat el 
dia 23 a a tarda a l’Espai Jove El Galliner, a par-
tir de les 18 h.  
Del 16 al 23 d’abril
Organitza: Ajuntament

Ona Jove: Urban Style
Concurs de grafits, tallers, exhibicions, actua-
cions i tot allò que t’agrada (tecktonik, hip-hop, 
reggae, etc.).
Dissabte 17 d’abril
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Organitza: Ajuntament

Activitats de l’Espai Jove El Galliner

Construcció del Drac de  
Sant Jordi
Del 12 al 23 d’abril
Lloc: escoles del poble
Organitza: Ateneu l’Aliança

Sons: “Latino y Los 
Llobregantes”
Rumba catalana que combina 
els ritmes de salsa i els tropicals.
Dijous 15 d’abril
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Cicle “Arrels d’Arreu”
Espectacle de dansa, música 
i percussió amb el grup de 
dansa africana de l’Aliança i 
amb Nallë Club. Abans de 
la funció se servirà un sopar 
africà.
Divendres 16 d’abril
Hora: 21 h
Lloc: Ateneu L’Aliança 
Preu: 10 euros, socis; 12 
euros, no socis 
Reserva d’entrades: Ateneu 
l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Directe a l’Aliança: “Chico 
Ocaña” (“Màrtir del Compàs”)
Dissabte 17 d’abril
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança 
Preu: 10 euros, socis i entra-
des anticipades; 13 euros, 
taquilla 
Entrades anticipades: Bar La 
Font, Ateneu l’Aliança i Disc 
K-7 de Granollers
Organitza: Ateneu l’Aliança

Espectacle infantil: “El xiulet 
del riure”
A càrrec de la companyia 
Puça Espectacles. 
Diumenge 18 d’abril
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: 5 euros, adults; nens 
(2-12 anys) i socis, 3 euros 
Organitza: Ateneu l’Aliança

1r Concurs de paelles de  
Sant Jordi
Inscripcions obertes. Bases 
a l’Aliança. Xerrada amb un 
arrossaire ecològic del país. 
Dinar amb els arrossos dels 
concursants.
Diumenge 18 d’abril
Hora: a partir de les 13.30 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: 7 euros, socis; 10 euros, 
no socis
Organitza: Ateneu 
Gastronòmic de l’Aliança

2a Mostra de literatura eròtica
Mostra de literatura eròtica 
amb poesia, contes per a 
adults, humor, etc. 
Diumenge 18 d’abril
Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: socis, entrada gratuïta; 
no socis, 3 euros
Organitza: Ateneu l’Aliança

Sons: “The Bongo Experience”
Amb els estils musicals 
drum&bass, jungle i  
electro-punk.
Dijous 22 d’abril
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Presentació del III Festival 
de Curmetratges Curt de 
Gambals
Divendres 23 d’abril
Hora: 20.30 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Cabaret nocturn: “La rateta 
que escombrava l’escaleta”
Un espectacle de Cabaret-
Cançó d’autor únic, diferent, 
interessant, ple d’humor i iro-
nia, i òptim per a gairebé tots 
els públics. 
Divendres 23 d’abril
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: socis, 2 euros; no socis, 
4 euros
Organitza: Ateneu l’Aliança

Vermut-lliurament del IX 
Premi al Lletraferit de creació 
literària
Dissabte 24 d’abril
Hora: 13 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Cercavila
Dissabte 24 d’abril
Hora: a partir de les 20 h
Recorregut: des del CEIP 
Sant Baldiri amb el Drac de 
Sant Jordi fins als pisos de 
Can Font amb diversos grups 
d’animació
Organitza: Ateneu l’Aliança

MUDA’T: teatre
“El millor dels mons”  
de Quim Monzó.
Dissabte 24 d’abril
Hora: 20.30 h
Preu de les entrades:  
10 euros, anticipades i socis 
de l’Ateneu; 12 euros,  
taquilla; 8 euros, menors de 
18 anys i carnet d’El Galliner
Organitza: Ajuntament

Programació de Sant Jordi



Telèfons útils FarmàciesAGENDA  ABRIL
àrea bàsica de salut vall del tenes
93 841 52 50
biblioteca municipal iEs lliçà
666 56 49 61
casal de la gent gran
93 841 61 55
cEip miquel martí i pol
93 860 75 05
cEip països catalans
93 841 56 05
cEip rosa oriol i anguera 
93 843 57 25
cEip sant baldiri
93 841 46 52
centre cívic ca l’artigues
93 860 73 50
centre cívic palaudàries
93 864 60 10
correus i telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de palaudàries
93 863 99 51
Escola bressol municipal nova  
Espurna
93 841 53 31
Escola bressol municipal palaudàries
93 864 59 54
Escola de música la vall del tenes
902 10 89 03
Espai Jove El galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
farmàcia galceran
93 841 55 87
farmàcia mas
93 841 47 78
farmàcia trullols
93 843 51 65
farmàcia valeta
93 841 61 05
iEs lliçà 
93 841 66 25
Jutjat de pau
93 860 72 16
local social ca l’artigues
93 860 70 64
local social can costa
93 841 55 63
local social ca l’Esteper 
93 841 67 10
local social can farell 
93 843 52 56
local social mas bo i can lledó
93 841 76 29
local social can rovira nou
93 864 56 54
local social de can salgot
93 841 77 70 
local social can Xicota
93 841 44 29
oficina mòbil d’informació
al consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
organisme de gestió tributària
93 841 53 53
parròquia
93 841 50 54
pavelló municipal d’Esports
93 860 70 25
policia local
93 860 70 80
protecció civil 
93 841 65 41
recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
registre civil
93 860 72 14
servei d’informació sobre Drogues
649 63 01 34
servei d’ocupació de la vall del tenes
93 841 58 12
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horaris DE guàrDiEs
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la policia local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

abril
Farmàcia Valeta: 2, 3, 4 i 5 d’abril
Farmàcia Esplugas: 10 i 11 d’abril
Farmàcia Galceran: 17 i 18 d’abril
Farmàcia Trullols: 24 i 25 d’abril

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

aDrEcEs DE lEs farmàciEs

lliçà D’amunt

FARMàCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

FARMàCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

FARMàCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

FARMàCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

lliçà DE vall

FARMàCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

FARMàCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau. 

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arri-
bar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del munici-
pi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre 
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu elec-
trònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 
841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 
– 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Web
A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza 
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats 
que organitzen les entitats registrades en el Registre 
Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana 
de mes, poden enviar la informació sobre les activi-
tats que organitzin el mes següent a l’adreça electrò-
nica butlleti@llicamunt.cat.

Nota
www.llicamunt.cat

A través de la web municipal podeu 

ampliar les informacions i aprofundir 

en el contingut de les notícies. Tam-

bé s’hi pot consultar l’hemeroteca del 

Butlletí i la informació sobre la reserva 

de la publicitat.

Espai Garum: “Caminos” 
Yolanda Crevoisier. Gravat.  
Fins al 10 d’abril
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81; http://
garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Viatge de Setmana Santa:  
“Terres de Soria” 
Del divendres 2 al dilluns 5 d’abril
Informació i reserves: 609 61 34 31
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Tertúlia literària 
L’ultima setmana de mes, “Temps per 
a la poesia”.
Dimecres
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Més informació: Isabel (93 841 91 29)
Organitza: Associació de Veïns de Can 
Farell

8è aniversari del Racó del  
conte: “Perquè?”
D’Assumpta Mercader. Després, lliu-
rament de premis del 5è Concurs de 
dibuix i berenar. 
Divendres 9 d’abril 
Hora: 17 h 
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà 
Organitza: Ajuntament

Taller: “Crea la teva bijuteria 
amb argila polimèrica (fimo)”
Dimatrs 13, 20 i 27 d’abril
de 18.30 a 19.30 h, al Centre Cívic 
Ca l’Artigues
Divendres 9 i 16 d’abril 
de 17 a 18.30 h, al Centre Cívic 
Palaudàries
Informació i inscripció prèvia: 670 
21 31 44 (Ester) 
Preu: 10 euros; sòcies, gratuït
Organitza: Associació Amunt Dones 

Tertúlia: “Lliçà d’Amunt 
Decideix!”
Amb la col·laboració de representants 
nacionals de tots els grups polítics.
Divendres 9 d’abril
Lloc: restaurant La Cruïlla
Més informació: 6687 50 52 99 – 609 
61 34 31
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Festa-Arrossada del Dret a 
Decidir 
Dissabte 10 d’abril 
Programació: 
-  10.00 h: Caminada popular, de la 

Plaça de Catalunya a Santa Justa. 
Esmorzar i activitat del Grup 
d’Ornitologia del Tenes

-  13.00 h: Espectacle infantil a la pista 
de l’Aliança

-  14.00 h: Arrossada popular a càrrec 
de prestigiosos cuiners del poble, a la 
pista de l’Aliança

-  16.30 h: Actuacions d’entitats locals, a 
la pista de l’Aliança

-  18.30 h: Xocolatada, a càrrec de Lliçà 
Peruanitos

-  19.00 h: Conferència-debat-àudiovisuals 
a la sala de l’Aliança

-  23.00 h: Concerts joves, a l’Aliança, 
organitzats per Arkada Concerts

Organitza: Lliçà d’Amunt Decideix! 

Esmorzar popular a La Serra
Esmorzar i presentació de Lliçà 
d’Amunt Decideix!
Diumenge 11 d’abril
Hora: 10 h 
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: Lliçà d’Amunt Decideix!

Espai Garum
Joan Puigdemont. Fotografia.
De l’11 d’abril al 8 de maig
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81; 
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Renovació del DNI
Dilluns 12 d’abril
Demanar hora: OAC (93 841 52 25)
Organitza: Ajuntament

Sortida al teatre
S’anirà al teatre Goya a veure  
“Un Déu salvatge”.
Divendres 16 d’abril
Preu: 35 euros (inclou entrada i autocar)
Reserves: 687 50 52 99. Data límit dia 
5 d’abril
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Aplec de Sant Valerià 
Cap de setmana del 17 i 18 d’abril 
Programació: 
Dissabte 17 d’abril 
- 22.00 h: Havaneres amb el grup “Els 
pescadors de l’Escala” i Rom cremat 
Diumenge 18 d’abril 
- 11.00 h: Missa 
- 11.45 h: Caramelles amb el Cor 
Claverià 
- 12.00 h: Audició de sardanes amb la 
cobla Ciutat de Sabadell 
Lloc: ermita de Sant Valerià 
Organitza. Ajuntament 

Esmorzar popular a Palaudàries
Esmorzar i presentació de Lliçà 
d’Amunt Decideix!
Diumenge 18 d’abril
Hora: 10 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Caminada 2 x 2 
(excursió matinal)
Diumenge 18 d’abril
Més informació: 658 82 48 47
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots 
i UEC

Petiteca: “Fem punts de llibre” 
Del 19 al 23 d’abril
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Paradetes informatives
Paradetes informatives a les escoles 
Països Catalans, Sant Baldiri, Miquel 
Martí i Pol, i Rosa Oriol. 
Dimecres 23 d’abril
Hora: 16.30 h
Lloc: a la sortida dels 4 CEIP
Organitza: Lliçà d’Amunt Decideix! 

Consulta sobre la 
independència de Catalunya
Votacions.
Diumenge 25 d’abril
Hora: de les 9 a les 20 h
Lloc: Casal de la Gent Gran, Centre 
Cívic Ca l’Artigues i Centre Cívic 
Palaudàries
Organitza: Lliçà d’Amunt Decideix! 

“Taller del cava”
Dimecres 28 d’abril
Inscripcions i més informació: 
687 50 52 99 – 609 61 34 31
Organitza: Lliçà d’Amunt Decideix!

Sopar-tertúlia “Sant Jordi” 
(tertúlia literària)
Divendres 30 d’abril
Hora: 21.30 h
Lloc: restaurant La Cruïlla
Reserves: 687 50 52 99 – 609 61 34 31
Preu: 18 euros
Organitza: Lliçà d’Amunt Decideix!

Creuer de 8 dies 
Atenes (El Pireo), Dubrovnik 
(Croàcia), Venècia (Itàlia), Brindisi 
(Itàlia), Katakolon-Olímpia (Grècia) i 
Atenes (El Pireo) (Grècia).  
Dia de sortida: 3 de maig
Preu: 828 euros (trasllat, autocar, 
allotjament en camarot exterior, men-
jar i beure, animacions i espectacles, 
instal·lacions i taxes). No inclou les 
excursions, l’expedició de documenta-
ció, les propines i l’assegurança). 
Més informació i reserves: 
Rosa (637 05 80 98) o Local social de 
Can Costa (tardes)
Organitza: Associació de Veïns de Can 
Costa

Vacances d’agost
Del 9 al 15 “Xacobeo”
Del 19 al 29 “Polònia”
Organitza: Alternaiva Lliçà per a Tots


