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Ja tornem a ser-hi, més de juliol, època de plena efervescència en les festes de barris. Les associacions de veïns fa dies que tre-
ballen sense descans per programar els seus dies de gresca i xerinola. I la competència és extrema per superar-se cada any a si 
mateixa i per ser millor que els barris veïns. Cada un, però, amb les seves pròpies característiques i tradicions.

Festes que, a més, cada any són més participatives. Temps enrere, a les festes de barri, només assistien els veïns del barri, ara, a 
més, pots trobar bastants veïns d’altres indrets del poble. I aquesta és una de les coses que ens agrada i ens omple, el fet que la 
gent del poble es mogui de barri en barri per viure les festes i conèixer gent. En aquests darrers tres anys dues associacions més 
s’han apuntar a la tradició d’organitzar una festa, el Barri de Ca l’Oliveres i el de Pineda Feu el Pinar.

A part de les novetats que cada associació de veïns pugui posar en el seu programa, aquest any, tant el barri de Can Salgot com 
el de Can Roure aprofitaran els nous locals socials, que aquest Ajuntament els hi ha habilitat, per poder desenvolupar les festes 
i les seves activitats. 

Estem contents d’haver estat capaços d’habilitar, en tan sols tres anys, tres locals per als barris, un a Ca l’Estaper, un a Can Roure 
i un altre a Can Salgot. D’aquesta manera les associacions de veïns tenen un nou espai per reunir-se, per poder treballar amb 
comoditat i per poder oferir serveis als seus veïns. 

I la voluntat d’aquesta corporació és que, abans que comencin les festes del barri de Can Rovira Vell, poder-los, també, dotar 
d’un local social. 

Volem que les festes de barris any rere any es superin i per això recolzem a les associacions de veïns amb subvencions, suport 
logístic, serveis i equipaments. Ara nomès cal esperar que el temps ens acompanyi. Visca les festes dels barris de Lliçà 
d’Amunt.

Editorial

OPINIÓ

Me parece muy bien que se 
organicen las fiestas en los 
barrios aunque este año no 
podré participar porque estoy de 
viaje. Cada año he participado 
porque me gusta, es la única 
manera de que en los barrios la 
gente se reúna.

Adrián Díaz

Can Farell

Cada any participem a les fes-
tes del nostre barri, ens agra-
den molt. És un bon punt de 
trobada dels veïns, el que passa 
és que hi ha poca gent que se’n 
vulgui ocupar i molta feina per 
organitzar, però en fi, són coses 
que passen als barris.

Xavier Comelles

Les Oliveres

Jo passo més temps a Barcelona 
que a Lliçà pels meus estudis, 
però la meva família quan pot 
participa de les festes. Em sem-
bla bé que es facin festes als 
diferents barris.

Víctor Mir

Barri Centre

Es muy bonito que cada barrio 
tenga su fiesta, lo que pasa es 
que nosotros siempre estamos 
trabajando fuera cuando se 
celebran.

Carmen Dulitrascu

Pinedes del Vallés

Antiguamente se juntaba 
mucha gente en las fiestas del 
barrio y ahora últimamente se 
vuelven a juntar. Yo participo 
en las fiestas de mi barrio y me 
reencuentro con mis antiguos 
amigos.

José Gañan

Pinedes del Vallés

Enquesta ciutadana Què opina de les festes de barri?

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 



 > 03

A FINALS DE JUNY, ES VA 
ENCETAR EL CALENDARI 
DE LES FESTES DE BARRI 
D’AQUEST ESTIU, QUE 
S’ALLARGARÀ FINS A 
MITJANS D’AGOST. 
DURANT MÉS D’UN MES, 
CADA CAP DE SETMANA 
ALGUN DELS BARRIS DEL 
MUNICIPI CELEBRARÀ LA 
SEVA FESTA.

Totes les festes de barri comp-
ten amb una programació d’ac-
tivitats diversa: jocs infantils, 
campionats esportius, sopars 
populars, balls, etc.
Aquesta programació està 
organitzada per les associa-
cions de veïns i s’adreça a tots 
els veïns i veïnes del barri.
A continuació us detallem la 
programació de les festes de 
barri d’enguany per a tots els 
veïns de Lliçà d’Amunt de 
cada barri i els d’altres barris. 

que vulguin compartir la seva 
festa.

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

Les festes de barri omplen
els caps de setmana d’estiu
Un any més arriben les festes de barri, que omplen els caps de setmana d’estiu. 

CULTURA
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15 anys de festes!

DIVENDRES 16 JULIOL
Homenatge a la Vellesa

 21.30 h Sopar d’agermanament

 23 h Ball amb orquestra i barra de bar

DISSABTE 17 DE JULIOL
 21 h Sopar de gala 

Gran Ball amb orquestra 

Balls amb José i Mari i la seva escola

Barra de bar

DIUMENGE 18 DE JULIOL
 10 h Concentració de vehicles clàssics

 12 h  Parc infantil, jocs d’escuma, toro mecànic i 

jocs d’aigua

Fi de festa

Preu sopar:  22€ no socis
Gratis els socis, nens 10€

Els tiquets es poden adquirir de dilluns a dissabte 
fins al 10 de juliol, de 18h a 21h, al local social. Per 
a més informació podeu trucar als telèfons 
687498092 i 938416710.

La comissió de festes es reserva el dret de modificar 
algun acte.

CA L’ESTEPER 16, 17 I 18 DE JULIOL

Els veïns i veïnes del barri de l’Aliança juntament amb els seus familiars 

i amics, celebrem la festa del nostre barri, el dissabte dia 3 de juliol. Ens 

trobarem a 2/4 de 10 de la nit amb el còctel de benvinguda i després 

de sopar, que cadascú porta de casa seva, i els postres, que posarà la 

comissió, gaudirem del ball amb el Grup Palau.

I no podem oblidar el tradicional Bingo: un pernil per la línea i un televisor 

pel bingo.

DIVENDRES 9 DE JULIOL
 18 h Concurs de dibuix

 18 h Pintada de grafits

 19 h Concurs de pastissos

 19.30 h Gran xocolatada popular

 21 h  Havaneres y rom cremat interpretada per el grup “La Xarxa”

 23 h  Ball amb música en directe interpretada per el duo “Camelot”

DISSABTE 10 DE JULIOL
 10 h Inflables i toro mecànic

 12 h Festa de l’Escuma

 21.30 h Sopar popular (12 € adults, 6 € nenes)

 22.30 h Exhibició de balls 

 23.30 h  Ball amb música en directe interpretada per el duo “Chess”

DIUMENGE 11 DE JULIOL
 12 h Eucaristia

 13 h Aperitiu familiar

 13 h Concurs de “paelles”

 18 h Concurs de dòmino

Inscripcions i venda de tiquets
al Local Social de Can Salgot (per les tardes)
Passeig de Can Salgot, 15 - Tel. 938415954

DIVENDRES, 9 DE JULIOL
  18 h Torneig de futbol infantil (organitza Josep 

M. Morell)

  21 h Torneig de futbol sènior (organitzen UE 

Palaudalba i Team Palaudalba)

  22 h (a la plaça de la Font): Havaneres amb el 

grup Mestre d’Aixa

Durant la mitja part hi haurà rom cremat.

DISSABTE, 10 DE JULIOL
  18 h (a la pista esportiva): Jocs per a grans i 

petits, us hi esperem a tots

  23 h Karaoke (si us ve de gust, podeu baixar 

abans i portar-vos el sopar per estar tot junts)

DIUMENGE, 11 DE JULIOL
  18 h Festa de l’escuma

Durant la tarda es farà el pica-pica per als socis.

DIVENDRES, 16 DE JULIOL:
 19 h  Dòmino (cal inscriure’s prèviament a la 

pista esportiva)

 22 h  Playback (hi pot participar tothom, només 

cal que us prepareu la vostra actuació i 

que porteu el CD amb la cançó)

DISSABTE, 17 DE JULIOL
Sopar de germanor

 21 h  Tots a sopar a la pista! (l’últim dia 

d’inscripció per reservar la taula és 

diumenge 11 de juliol)

 23 h Ball amenitzat pel Trio Platinum

DIUMENGE, 18 DE JULIOL
 18 h Parc infantil amb inflables i atraccions

CA L’ARTIGUES 3, 4 I 5 DE JULIOL

PALAUDALBA 10, 11, 16, 17 I 18 DE JULIOLCAN SALGOT 9, 10 I 11 DE JULIOL

L’ALIANÇA 3 DE JULIOL

•  Cursa Popular: “Els mil metres” del Barri de Ca l’Oliveres. A les 19 hores a la Plaça. Consell de Cent.

•  Sopar i Ball. A les 21.30 hores a la Plaça Consell de Cent.

Organitza: La Comissió de Festes de l’AV de Ca l’Oliveres.

LES OLIVERES 10 DE JULIOL
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Durant els dies de festa al barri, tindrem música 

ambiental, bar permanent al nostre local social, jocs 

de taula, venda de mocadors, samarretes i paperetes 

per la gran Rifa de la Festa d’estiu. Totes les actuacions 

i activitats són gratuïtes.

DIVENDRES 16 DE JULIOL
 22 h Traca d’inici festa d’estiu

 23 h  Nit d’havaneres amb el grup: “Port Vell”

Convidem a tots els socis i sòcies a tastar el 
millor ROM CREMAT de terra ferma.

DISSABTE 17 DE JULIOL
 10 h Concurs de truites 

Porta la teva truita, segur que és més 

bona que la de la teva veïna

Lliurament al Local Social a partir de les 

10 h fins les 11.45 h

Premis: 1er, 2on i 3er: Sopar al restaurant 
“Portal Vell” per a dues persones.

 10 h  Concurs de dòmino

Inscripcions al telèfon: 617653221
Ets dels que els hi agrada el soroll de les fitxes 

d’amunt la taula?

 10.30 h Partit de bàsquet

  Equips a determinar

 12 h  Reunió del Jurat del Concurs de Truites.

 13 h  Aperitiu per a socis i col·laboradors (es 

serviran les truites del Concurs).

 17 h Concurs de dibuix infantil

Per a nens i nenes fins a 12 anys. 
Diferents premis per edats i obsequis per tots.

 19 h Concurs de triples - bàsquet

  Categoria A: fins a 12 anys

  Categoria B: A partir de 12 anys

  Premis segons categories

 21 h  Preparatiu taules i cadires per al “gran 

sopar de germanor”

Porta el teu sopar i gaudeix de la festa!
Obsequi als assistents amb cava i coca.

 23 h  Gran ball per a tothom fins la matinada, 

amb l’orquestra show: “Forunn!”

 01 h  Mitja part i animació amb “Mag Nific”

 01.45 h  Continuació del ball amb l’orquestra 

“Forunn!”

DIUMENGE 18 DE JULIOL
 10 h Finals de dòmino 

 11h Parc d’animació infantil amb:

- Toro mecànic

-  Tobogans inflables multi AIGUA

- Castells inflables MADAGASCAR

- Festa de l’escuma

 11 h  Taller d’escacs. Aprèn a jugar i si ja en 

saps tindràs rivals de categoria

- Escacs gegant

- Partides lliures

-  Partides ràpides amb cronòmetre

Organitza: Club d’escacs Lliça d’Amunt.

 18 h Xocolatada popular

   Vine a tastar la nostra xocolata i coca, la 

millor de la Vall del Tenes

 19 h  Concert d’animació infantil amb l’actuació 

del grup: “Grimpallunes”

 20 h  Lliurament de premis de les diferents 

activitats

 21 h Gran rifa festa d’estiu

-  1er premi: pernil ibèric i lot de vi

-  2on premi: paletilla ibèrica i lot de vi

-  3er premi: assortit d’ibèrics i lot de vi

 22 h Traca fi de festa

CAN XICOTA 16, 17 I 18 DE JULIOL

 21.30 h Sopar de germanor

Tot seguit Ball amb l’Enric el Vocalista

Lloc: Plaça de l’Església

Per a més informació: Comissió de Festes de La Sagrera.

VIERNES 16 JULIO 
 19.30 h Chupinazo inicio de fiestas

 20 h Concurso de disfraces infantiles 

 21.30 h  Cine a la fresca: película infantil y adultos (cenas bar)

Associació de Veïns Can Rovira Vell i Sud.

 24 h Música 

SÁBADO 17 JULIO 
 18 h Campeonato de petanca

  Campeonato de dominó

  Campeonatos varias actividades

 21.30 h Gran cena de Gala

   Ensalada de pasta tropical, pollo con patatas, sangría, agua, 

helado y cava

Precio Socio: 12 € / Precio no Socio: 15 € 
VENTA DE TIQUETS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN ROVIRA VELL I SUD.

 22 h  Gran espectáculo pirotécnico a cargo de DIABLOS DE RIPOLLET

 23 h  Gran baile amenizado por la orquesta: ACUARIO

 01 h  Entrega de premios de las diferentes actividades

 01.10 h Bingo de l’Associació de Veïns 

 01.30 h  Sigue el baile con la orquesta ACUARIO

DOMINGO 18 JULIO
 12 h  Hinchables, karts, más Fiesta de la Espuma

 18 h  Exhibición de artes marciales a cargo de GIMNASIO GODAI

 18 h  Gran fiesta infantil, juegos y concursos

 19.30 h Merienda infantil

 20.30 h Fin de fiestas del barrio 

ORGANIZADAS POR AV CAN ROVIRA VELL I SUD
CON LA COLABORACIÓN DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT.

LA SAGRERA 17 DE JULIOL

CAN ROVIRA VELL 16, 17 I 18 DE JULIOL
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DISSABTE 24 DE JULIOL
 17 h  Torneig de petanca de Festa 

d’estiu al Camp de petanca

DISSABTE 31 DE JULIOL
 9 h  Bicicletada al voltant de 

Palaudàries 

Sortida des del camp de petanca.

 18 h Jocs infantils

 22 h  Sopar de germanor al Centre 

Cívic Palaudàries

 23 h Ball de nit, música en viu

DIUMENGE 1 D’AGOST
 10 h  Partit de futbol sènior al camp 

de Can Roure

 11 h  Partit de futbol infantil al camp 

de Can Roure

 12 h  Festa de l’Escuma al Centre 

Cívic Palaudàries

 18 h  Titelles i pallassos

  Xocolatada i fi de festa

DIVENDRES 30 DE JULIOL
 20 h Comença la festa del barri

 20 h Futbol fins les 8 h del dissabte

 21 h  Inscripcions petanca, dòmino, concurs de cuina, concurs de dibuix infantil

DISSABTE 31 DE JULIOL
 8 h Final del torneig de futbol

 10 h Petanca infantil

 11 h Dòmino

 12 h Concurs de dibuix infantil

 17 h Concurs de cuina 

 18 h Petanca 

 21.30 h  Sopar (tots els interessats en assistir al sopar s’hauran d’inscriure al local social 

abans del dia 27 de juliol) 

 23 h  Música en viu a càrrec del trio The Choffers

DIUMENGE 1 D’AGOST 

 10 h Juguesca amb bicicletes

  Bàsquet 3X3

 12 h  Actuació Castellers (desprès de l’actuació hi haurà un dinar amb els castellers. 

Per assistir al dinar s’hauran d’apuntar al local social abans del dia 27 de juliol)

 18 h  Canó d’escuma amb colors i música

 19 h Xocolatada

 21 h  Entrega de trofeus i sorteig d’un pernil. Fi de festa

VIERNES 13 DE AGOSTO
 17 h Fin inscripciones actividades

 17.30 h Sorteo actividades

 18 h Inicio Actividades

   Actividades adultos, 3 € por 

persona:

  - Ping pong

  -  Cartas (tute y remigio 

francés)

  - Dominó

  - Parchís

  - Petanca

  Actividades infantiles:

  - Manualidades

  - Competiciones varias

 22 h Cena

 23 h Música en vivo

SÁBADO 14 DE AGOSTO
 11 h Sardinada

 12 h Eliminatorias actividades

 12.30 h Actividades infantiles

 18 h  Campeonato de petanca (para 

socios de Can Costa)

 22 h Cena de gala

 23.30 h  Baile de gala con el conjunto 

The Choffers

DOMINGO 15 DE AGOSTO
 10 h Chocolatada popular

 11 h Eliminatoria actividades

 14.30h Paella

 17 h Finales actividades

 18 h Rotura de ollas

 19 h Triples de mujeres

 21.30 h Entrega de trofeos

 22 h Cena de hermandad

   Cierre de fiestas con baile popular

CAN ROURE 24 I 31 DE JULIOL I 1 D’AGOST

PINEDES DEL VALLÉS 30 I 31 DE JULIOL I 1 D’AGOST

CAN COSTA 13, 14 I 15 D’AGOST

DIUMENGE 25 DE JULIOL
 11h Gimcana

 12 h Festa de l’Escuma

   Final tornejos dòmino i botxes

 17 h Final torneig 

 18 h  Berenar per a tots els infants 

presents a la festa

 19 h Espectacle infantil

 20 h  Lliurament de trofeus i premis

 21 h Rom cremat

 21.10 h Gran traca fi de festa

DISSABTE 24 DE JULIOL
 11 h  Torneig de dòmino i botxes

  Jocs infantils

 13 h Concurs gastronòmic

   Concurs de dibuix infantil

 16 h Campionat de dards i futbolí

 18 h Final torneig futbol

 19 h Bicicletada

 21.30 h  Repartiment de bosses pels socis

 23 h  Gran ball amb l’orquestra “FORUNN”

 01 h  Sorteig a benefici de l’AV

 01.30 h Ball del “FANALET”

 03 h  Recollida de taules i cadires

Es prega màxima col·laboració per 
part de tots. 

DIUMENGE 25 DE JULIOL
 11 h Gimcana

 12 h  Festa de l’escuma

  Final tornejos dòmino i botxes

 17 h Final torneig 

 18 h  Berenar per a tots els infants 

presents a la festa

 19 h Espectacle infantil

 20 h Lliurament de trofeus i premis

 21 h Rom cremat

 21.10 h Gran traca fi de festa

SETMANA INFANTIL

Del dia 19 al 23 de juliol, cada tarda de 

18 a 20 h, jocs i activitats per als infants 

del barri.

CAN ROVIRA NOU 23, 24 I 25 DE JULIOL
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S’acosta la Festa Major

CULTURA

Amb l’arribada de l’estiu ens 
acostem a una de les dates 
més assenyalades en el calen-
dari de tots els lliçanencs i 
lliçanenques: la Festa Major!
Enguany, i  a causa de la 
crisi econòmica que s’està 
v iv int ,  e l  pressupost  de 
Festa Major serà el  més 
ajustat possible, sense que 
això afecti en cap cas a la 
qualitat dels actes i activi-
t a t s  p rev i s t e s .  Des  de l 
consistori l’objectiu és que 
l’ajustament econòmic tin-
gui el menor impacte quali-
tatiu possible.

Tot i que el programa definitiu 
encara no està tancat, a conti-
nuació us oferim un petit tas-
tet del que serà la Festa Major 
de Lliçà d’Amunt:

6, 7, 8 i 9 de setembre

• Espectacle infantil

6, 7 i 8 de setembre

• Cinema a la fresca

9 de setembre

•  Inauguració exposicions de 
Festa Major

• Sopar de les Àvies
• Obertura espai barraques

10 setembre

Dia de la festa local

• Homenatge a la vellesa
•  Inauguració Biblioteca Ca 

l’Oliveres
• Inici proves Juguesca
• Espai Barraques

•  Cercavila de les colles de La 
Juguesca

•  Ball amb l’orquestra Cimar-
rón

•  Concerts al Pinar de la 
Riera

11 setembre

• Actes de la Diada
• Ball de Gitanes
• Formigueig
• Espai barraques
•  Concert i ball de Festa Major 

amb l’Orquestra Volcán
• Concerts al Pinar de la Riera 

12 setembre

•  Trobada de Gegants i Gegan-
ters

• Focs artificials

DESTAQUEM...

•  Sopar de les Àvies
La regidoria de Cultura enviarà 
cartes a les dones del poble 
majors de 50 anys, però si hi 
ha alguna dona que té la condi-
ció d’àvia (que té néts/es), no 
rep la carta i vol participar o 
rebre més informació, pot 
posar-se en contacte amb la 
regidoria de Cultura.

GOSPEL VALLÈS

ASSISTENTS

Arriba una nova edició de l’Aplec 
de Santa Justa i Santa Rufina

Èxit de participació
en la Festa Homenatge
a la Vellesa

CULTURA CULTURA

El proper 18 de juliol tindrà 
lloc el tradicional Aplec de 
Santa Justa i Santa Rufina.
La novetat per aquesta edició 
serà l’actuació del grup de Gos-
pel Vallès de Terrassa, creat al 
2008 i que oferirà un repertori 
ampli i variat.

Programa de l’Aplec: 
19 h  Audició de Sardanes amb la 

Cobla La Flama de Farnès
20.30 h Missa
21.30 h  Gospel amb el grup 

Gospel Vallès 
Tastet de coca i vi bo

Més de 500 persones majors 
de 70 anys van participar el 
passat 30 de maig en la Festa 
de Primavera d’Homenatge de 
la Vellesa.
La festa, organitzada conjunta-
ment entre la Comissió d’Ho-

menatge a la Vellesa i l’Ajunta-
ment va tenir lloc al Pavelló 
Municipal d’Esports.
L’acte va contar amb un espec-
tacle musical, un berenar i com 
a tancament de la festa un 
espectacle de màgia.

SOPAR DE LES ÀVIES 2009

FESTA MAJOR 2009 FOCS D’ARTIFICI

Servei
de biblioteca
a la piscina 
municipal

Els dimarts, dimecres

i dijous de juliol

Horari: de 17 a 20 h
Lloc: piscina municipal
Organitza: Ajuntament 
Lliçà d’Amunt
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URBANISME

Un Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM) és 
l’instrument que serveix per 
ordenar, de manera integral, el 
desenvolupament futur del 
territori municipal. El treball 
del POUM es fa sobre la base 
del desenvolupament sosteni-
ble que, tal com estableix la 
legislació vigent, implica la 
utilització racional del territo-
ri, ha de conjuminar les neces-

sitats de creixement amb la 
preservació dels recursos natu-
rals i els valors paisatgístics, 
culturals, històrics i arqueolò-
gics, i comporta la configura-
ció de models d’ocupació del 
sòl que evitin la dispersió en el 
territori.
El nou pla general, que fixa un 
sostre poblacional màxim de 
24.000 habitants, no preveu 
més ocupació de terrenys als 

barris més enllà del contorn 
urbà. A la zona centre, sí que 
es preveu augmentar la densi-
tat poblacional. En aquesta 
zona es permetrà la construc-
ció d’habitatges de planta 
baixa més tres o quatre plan-
tes. De les construccions que 
es facin al barri centre, un 45% 
estarà reservat a vivendes de 
protecció oficial adreçades 
sobretot a la població més jove 
i la més gran del municipi, per 
evitar que hagin de marxar del 
poble per poder adquirir un 
habitatge. A la resta del muni-
cipi no està previst el creixe-
ment en sòl urbà, es respecta el 
60% que hi ha fins ara de sòl 
no urbanitzable, i el que es 
planteja per a la resta de barris 
és millorar la xarxa de carrers i 
la connectivitat dels barris.
Els altres dos grans eixos del 
POUM és l’augment de sòl 
industrial amb la instal·lació 
de Mango, Biokit i d’altres 
empreses, que ocuparan un 

espai de 450.000 m2 de sostre 
industrial. Amb aquesta ocu-
pació incrementaran els ingres-
sos municipals provinents de 
la indústria que fins ara no 
existien.
Un altre vessant del pla fa 
referència a la dinamització 
del sòl no urbanitzable del 
municipi. El que es planteja 
és la promoció d’activitat 
econòmica de tipus familiar 
(cases de turisme rural, activi-
tats a l’aire lliure com poden 
ser l’hípica, el cicloturisme) 
en aquestes zones no urbanit-
zables i que amb la seva acti-
vitat contribueixin al mante-
niment de l’espai i del patri-
moni arquitectònic i patrimo-
nial del municipi.
El tercer gran tema del POUM 
fa referència a la Via Parc. Es 
tracta d’una proposta de parc 
longitudinal que serveixi de límit 
entre la façana urbana, el sòl no 
urbanitzable i la part de sòl 
urbà ocupada per equipaments 
i espais verds. Aquesta Via 
Parc es planteja com una car-
retera paral·lela al carrer dels 
Països Catalans, al barri cen-
tre, on tindrien prioritat els 
vianants i on la circulació de 
cotxes tindria la velocitat limi-
tada. Amb aquesta Via Parc hi 
hauria dues vies per las quals 

es podria travessar el municipi 
i una nova zona on promocio-
nar el co merç i l’activitat econò-
mica del poble.
També està previst crear un eix 
transversal que creuarà el 
municipi destinat a vianants i 
ciclistes que finalitzarà al Molí 
d’en Fonolleda i que s’unirà 
també al riu, on es crearà un 
camí que segueixi el seu curs 
per poder passejar.
Un cop aprovada per ple 
l’aprovació inicial del POUM 
tota la documentació estarà en 
exposició pública fins al mes 
d’octubre, temps durant el 
qual tothom que ho vulgui 
podrà presentar al·legacions. 
Aquest POUM és una propos-
ta concreta i és un document 
obert a tothom, obert a què 
tota la població pugui aportar 
aquelles millores o propostes 
que consideri oportunes. El 
que es pretén es buscar el 
consens, que aquest sigui un 
pla compartit i definir entre 
tots quins serà el creixement 
de Lliçà d’Amunt en els pro-
pers 20 anys.

Podeu consultar tota la 

documentació i propostes 

del POUM a:

www.llicamunt.cat

Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística 
(POUM) de Lliçà d’Amunt
Al passat ple ordinari del mes de maig es va fer l’aprovació inicial del 
POUM de Lliçà d’Amunt que estarà en exposició pública fins al mes 
d’octubre de 2010. Serà en aquest període en el que es podran presentar 
al·legacions al pla.

PALAUDÀRIES I TORRENT DE CAN BOSC
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Amb el nou Centre de Salut de 
Palaudàries, Lliçà d’Amunt 
guanya un nou servei sanitari 
molt necessari pel creixement 
de població que viu el municipi 
i que acostarà l’atenció sanitària 
als ciutadans. El nou consulto-
ri, que té 10 consultes, dóna 
cobertura sanitària als més de 
5.000 habitants dels barris que 
l’envolten (Can Lledó, Can 
Roure, Can Rovira, Can Sal-
got, Mas Bo, Palaudalba i 
Palaudàries), i es preveu que al 
2015 arribi als 8.000 usuaris. 
El nou consultori complemen-
tarà els serveis que fins ara ofe-
reix el CAP Vall del Tenes. 
En una primera fase, el Centre de 
Salut de Palaudàries oferirà ser-
veis de medicina general, infer-
meria, extraccions i tractaments 
ambulatoris en horari diürn. En 
una segona fase, encara per deter-
minar, intentarà 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 ter-
renys han estat cedits per 
l’Ajuntament i Gestió d’In-
fraestructures SA (GISA), 

empresa pública de la Genera-
litat de Catalunya, s’ha encar-
regat de gestionar la construc-
ció de l’equipament. 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. Per 
altra banda, urbanitzar els ter-
renys que rodegen l’edifici i 
crear el vial d’accés al nou 
Centre de Salut ha suposat 
una inversió de 449.448 
euros, que ha assumit el 
consistori municipal. 

El CAP està situat en un solar 
rectangular, paral·lel al carrer 
del Segre, amb l’eix longitudi-
nal segons l’orientació nord-
sud. El solar és continuació 
d’una zona verda i d’uns equi-
paments esportius i infantils. 
L’edifici s’ha integrat en aquest 
entorn amb una façana 
construïda amb panells de 
formigó prefabricat amb tres 
colors diferents inspirats en 
els tons de la vegetació i amb 

les sales d’espera amb vistes al 
paisatge.
L’edifici es divideix en tres 
zones funcionals: la part de 
personal administratiu, la part 
d’atenció ambulatòria i la part 
tècnica i  d’instal· lacions. 
El vestíbul divideix la zona 
de personal administratiu 
de la zona d’atenció ambu-
latòria. 

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

El nou CAP de Palaudàries en funcionament
El segon Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi, situat a Palaudàries, va ser inaugurat el passat mes de juny per la consellera 
de salut Marina Geli.

CAP PALAUDÀRIES

CONSULTA SALA D’ESPERA

EL NOU CONSULTORI DÓNA 

COBERTURA SANITÀRIA ALS MÉS

DE 5.000 HABITANTS DELS BARRIS

QUE L’ENVOLTEN
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L’objectiu d’aquesta obra és 
l’adequació de l’enllumenat 
públic municipal al barri de 
Can Salgot per obtenir una 
instal·lació més eficient, adop-
tar mesures d’estalvi energètic 
i garantir la seguretat. Per això 
s’han escollit un model de 
làmpades que ofereixen un ele-
vat rendiment lumínic i que 
garanteixen les prestacions de 
seguretat amb el mínim 
consum d’energia.
La distribució dels fanals serà 
unilateral amb una distància 
mitja entre ells de 30 metres. 
Fins ara la distància que hi havia 
era de com a mínim 50 metres.
A més, aquesta nova instal·lació 
permetrà modernitzar el siste-
ma de control i seguiment de 
l’activitat lumínica a través 
d’un ordinador, que reduirà el 

consum de llum durant les 
hores nocturnes, tindrà un 
control de l’encesa i apagada 
de l’enllumenat així com un 
control centralitzat que per-
metrà fer el seguiment dels 
paràmetres principals de la 
instal·lació a través d’un ordi-
nador.

L’enllumenat actual

L’enllumenat que hi havia fins 
ara era deficient perquè no 
assolia els nivells lumínics 
necessaris per garantir la segu-
retat dels vehicles i vianants, el 
seu consum energètic no era 
eficient i calia millorar les seves 
condicions de seguretat.
Amb aquesta inversió millo-
rarà la qualitat de vida de tots 
els veïns i veïnes de Can Salgot 
i també la seva seguretat.

L’Ajuntament ha netejat i 
condicionat la zona destinada 
a equipaments que hi ha a Ca 
l’Esteper, al carrer de Josep Lli-
mona. Aquesta zona era utilit-
zada per molta gent com a 
abocador. 
En aquesta zona també cal des-
tacar la propera construcció 
d’un skate park a la zona espor-
tiva i d’oci.

OBRES AL CARRER DE RAMON LLULL

OBRES I SERVEIS

OBRES I SERVEIS

Comencen les obres de renovació
de l’enllumenat públic de Can Salgot
El passat mes juny es van iniciar les obres de renovació de l’enllumenat públic del barri de Can Salgot, una obra pressupostada 
en gairebé 1 milió d’euros i que està previst que finalitzi al desembre de 2010.

Zona d’equipaments
de Ca l’Esteper

L’Ajuntament va demolir un 
mur de la façana del CEIP Paï-
sos Catalans que s’havia inclinat 
i hi havia perill que caigués. 
Després de la demolició, n’ha 
tornat a construir un altre, que 

ha adaptat per encabir-hi plan-
tes i que serveixi de jardinera.
Tot i que aquesta obra era com-
petència de la Genralitat, ha 
estat l’Ajuntament qui ha assu-
mit el costos.

OBRES I SERVEIS

Mur del CEIP Països Catalans
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L’Ajuntament ha fet una vorera 
per l’entrada lateral del CEIP 
Rosa Oriol. Aquesta entrada 
dóna als terrenys del carrer d’Ala-
cant. Es tracta d’un tram petit de 
vorera que va des de la vorera del 
carrer de Marina fins a la porta 
d’accés lateral de l’escola. A més 
també està prevista la creació 
d’un parc infantil a la zona.

L’Ajuntament ha millorat l’en-
torn de dues estacions transfor-
madores (ET) situades al barri 
de Can Salgot. S’han netejat les 
herbes que les envoltaven i s’hi 
han construït les voreres del 
davant. Una de les ET està situa-
da entre el passeig de Sant Vale-

rià i el carrer d’Ausiàs March, i 
l’altre, al carrer de Ramon Llull.

OBRES I SERVEIS OBRES I SERVEIS

Vorera a l’entrada lateral del CEIP 
Rosa Oriol

Millora de l’entorn 
de les estacions 
transformadores

En Toni Pérez, veí de Lliçà 
d’Amunt, participa a una de les 
proves més dures de BTT. Des 
de aquestes línies volem felici-
tar a un apassionat esportista 
que ens explica en primera per-
sona la seva experiència:
“Mai hauria pensat que em tro-
baria tant satisfet per la realit-
zació d’un repte personal com 
aquest. Tots els que em coneixen 
a Lliça d’Amunt saben del meu 
amor per aquest esport, per la 
sensació de realitzar un esport de 
competició al costat de la natu-
ra, per esforçar-se al màxim per 
aconseguir objectius cada vegada 
més difícils.
Doncs aquesta vegada tot va 
començar així, sis grans aficio-
nats de la BTT ens van plante-
jar un repte que l’agost passat 
semblava assequible però molt 
difícil, la Nissan TITAN 
DESERT, carrera de competició 
de 5 dies pel desert del Marroc. 
L’aventura no era només entre-
nar, apujar-se sobre la bicicleta 
i fer els prop de 500 km a tem-
peratures de 43 graus, sinó que 
hi havia molt més per darrera, 
aconseguir patrocinadors, asses-
sorar-nos de les necessitats del 
desert, l’equipació, els serveis a 
contractar i una extensa llista 
que es va fer fins i tot curta.
Des d’aquestes lletres voldria 
donar les gracies a tots els nostres 
patrocinadors que han fet possi-
ble el que 6 persones no professio-

nals estiguessin al costat d’altres 
no professionals, però també al 
costat d’un bon grapat de ciclistes 
professionals (Heras, Mauri, 
Tinker Juárez, Jalabert, etc). És 
per això que el meu màxim 
agraïment es a Toni Gassó pel 
patrocini de GAES, així com a 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, 
el qual ha demostrat que està al 
costat d’esportistes anònims però 
amb grans somnis.
Bé, per no allargar-me, voldria 
comentar dues línies de com va 
ser l’experiència al desert, Només 
hi ha un nom i és dur, molt dur, 
però a la vegada realitzable amb 

l’esforç personal de cadascún. Els 
principals inconvenients que ens 
van trobar en aquella setmana 
de la TITAN DESERT van ser 
la calor, la duresa del terreny, la 
impossibilitat de dormir en 
condicions, el cansament acu-
mulat, i per alguns els problemes 
estomacals normals quan vas a 
l’Àfrica.
Al final puc dir amb orgull que 
del sis membres del equip tots 
menys un van acabar-la. La 
meva posició 140 en la classifi-
cació de 339 participants va ser 
com si hagués guanyat, igual 
que els meus companys, els quals 

amb un gran esforç van poder 
arribar a la meta final.
Un agraïment també molt sincer 
per l’organització de la TITAN 
DESERT, i sobretot a Manu 
Tajada: m’ha demostrat la seva 
humanitat i professionalitat.
En conclusió, cadascun de nosal-
tres necessita tenir reptes en la 
vida per continuar, alguns són 
esportius, altres professionals, us 
puc ben assegurar que aquest no 
és l’últim i per tant, el proper 26 
de juny tractaré de realitzar la 
carrera dels Pedals de Foc a 
Vielha en un sol dia acumulant 
230 kms i 6.000 metres de des-

nivell pels Pirineus de la Vall 
d’Aran.
Com a primer lliçanec que ha 
acabat la TITAN DESERT, o 
això crec, i com a veí d’aquest 
poble meravellós en vull posar a 
la disposició de qualsevol de 
vosaltres, que com jo ha tingut 
aquest repte en la seva vida, per 
aconsellar-vos i donar-vos tota 
la informació necessària.
Espero que ens veiem a la mun-
tanya algun dia, i per cert, ens 
veiem el proper 9 de juliol a les 
19 h per celebrar un col·loqui 
obert sobre la TITAN DESERT, 
Ja en tindreu més informació.”

Un lliçanec a la Nissan Titan Desert

ESPORTS

TONI PÉREZ



Juliol-Agost de 2010 Notícies de l’Ajuntament  > 013

Torna el torneig més emblemàtic 
dels estius a Lliçà d’Amunt: “La 
Bombonera”, que es durà a terme 
a les instal·lacions que popular-
ment han adoptat el nom del 
torneig al costat del camp de fut-
bol municipal.
El torneig es dividirà en dos caps 
de setmana. S’iniciarà el 9, 10 i 
11 de juliol el primer cap de set-

mana i finalitzarà el 16, 17 i 18 
del mateix més. Sempre jugant 
partits els divendres, dissabte i 
diumenge. 
Un cop més els joves membres de 
l’Atlètic Lliçà organitzen, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, un torneig carac-
teritzat pel bon ambient i la 
diversió.

Hi haurà les mateixes activitats 
de sempre i també novetats que 
de ben segur faran del campionat 
un esdeveniment atractiu més 
enllà de la seva vessant esportiva. 
No dubteu en formar un equip i 
participar!

INSCRIPCIÓ:

200€ PER EQUIP

PREMIS VALORATS EN:

1.500€!

Més informació

i inscripcions al telèfon:

667.518.956 (Jorge)

Aquest apassionat del món de 
la bicicleta porta des del mes 
de gener entrenant només en 
bicicleta, ja que altres anys 
també sortia a córrer durant 
l’hivern i a partir de febrer ja 
feia sortides de més de 100 km 
per acostumar les cames. 
Normalment entrena el que 
pot però entre setmana inten-
ta, al menys, fer-ho un parell 
de dies durant una hora i 
mitja i una estona més els diu-
menges.
Tot i ser un gran amant de la 
BTT, surt només quan la feina 

i la família li permeten, ja que 
per a ell aquests són els pri-
mers.
Des de l’abril intenta fer sor-
tides pels volts dels 200 km i 
«marxes» que s’organitzen pel 
país. Per poder participar a la 
Ciclomarató BCN – Perpinyà 
– BCN va estar obligat a fer 
dues «brevets» de 300 i 400 
km respectivament. 

El repte que es va establir en 
Joan era fer el recorregut 
baixant de les 30 hores sense 
haver de parar, però si l’aca-
bava sencera ja ho donava 
com un gran resultat, ja que 
el  que més el  motivava 
d’aquesta cursa era el gran 
repte personal fent el que 
més li agrada, que és pedalar 
i gaudir de nous recorreguts i 
paisatges. 
Va haver de preocupar-se de 
tota la resta de preparatius per 
la prova, com són el vehicle 
d’assistència, els preparatius de 

la bicicleta (llums, reflectants, 
recanvis...) tenir cura de l’ali-
mentació, totes són coses que 
li motiven molt per fer aquesta 
aventura que, al cap i al fi, 
segons ell, és el que busquen 
tots i totes qui es dediquen a 
fer esport en general: descon-
nectar de l’estrès diari i mino-
rar una mica el ritme de vida 
que portem. 

Finalment ho va aconseguir 
fer en 28 hores i 45 minuts 
sense parar, a part dels punts 
de control i els avituallaments, 

després de trencar un radi de 
la roda i després de passar 
moments crítics de son durant 
la nit, però content d’acabar 

la cursa. Així doncs, en Joan 
és el primer Lliçanenc en rea-
litzar aquesta fita. Felicitats, 
Joan!

ESPORTS

ESPORTS

Joan del Río, dels BTT Concos, completa
la Ciclomarató Barcelona-Perpinyà-Barcelona 

A l’estiu, la Bombonera!

JOAN DEL RÍO

JOAN DEL RÍO VA ACONSEGUIR 

COMPLETAR LA CURSA

EN 28 HORES I 45 MINUTS
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Amb motiu de la finalització 
de les activitats esportives de la 
temporada 2009-10 que s’or-
ganitzen des de la Regidoria 
d’Esports, el passat 28 de maig 
es va celebrar al Pavelló d’Es-
ports un festival com a Festa 
de Cloenda.
L’esdeveniment es va iniciar 
amb la benvinguda per part 
del Regidor d’Esports, el Sr. 
Juan Miguel Valderrama i amb 
la presentació dels diferents 
grups participants.

Tot seguit, els 230 esportistes 
que van participar van oferir a 
tot el públic present, amics i 
familiars, exhibicions de batu-
ca, jazz, karate, steps, dansa 
del ventre, activitat física per a 
gent gran, etc...
Amb música, obsequis i pluja 
de confeti per damunt dels 
esportistes va finalitzar aquest 
festival que tot ballant van 
desitjar a tot el públic present 
molt bon estiu.

Casal d’esports al setembre

•  Dies: 1, 2, 3 i 6 de setembre
• Horari: de 9 a 13 h
•  Lloc: Pavelló d’Esports, pis-

cina i altres instal·lacions 
esportives municipals

•  Servei d’acollida: de 8.30 h 
a 9 h i de 13 a 13.30 h

•  Informació i inscripcions: 
fins el 16 de juliol, al Pavelló 
d’Esports dilluns dimecres i 
divendres de 8 a 22 h i 
dimarts i dijous de 8 a 12 h i 
de 15 a 22 h.

• Preu: 30 euros

Festa de cloenda del cicle

de passejades “a cent cap 

els cent”

El passat 27 de maig es va cele-
brar a la població de Sta. Mar-
garida i els Monjos la festa de 

cloenda del cicle de passejades 
“A cent cap els cent” que orga-
nitza la Diputació de Barcelo-
na. En aquesta hi van partici-
par 47 municipis vinguts de 
diferents municipis de la pro-
víncia de Barcelona, entre els 
quals hi havia Lliçà d’Amunt. 
En aquestes passejades hi par-
ticipen persones majors de 50 
anys que realitzen activitat 

física al Pavelló d’esports o als 
centres cívics de Ca l’Artigues 
i Palaudàries. 
En aquesta cloenda, van poder 
gaudir d’una jornada esportiva 
en què, a més de realitzar la pas-
sejada, van practicar diferents 
modalitats d’activitats com 
aerosalsa, balls de saló, recreati-
ves i lúdiques, consciència cor-
poral i relaxació.

ESPORTS

Gran participació a la festa de cloenda de l’escola esportiva 
municipal i del gimnàs del Pavelló d’Esports

ACTIVITATS DE LA CLOENDA
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El passat 27 de maig es va 
celebrar a la població de Sta. 
Margarida i els Monjos la 
festa de cloenda del cicle de 
passejades “A cent cap als 
cent” que organitza la Dipu-
tació de Barcelona. En aques-
ta hi van participar 47 muni-
cipis vinguts de diferents 

municipis de la província de 
Barcelona entre els quals hi 
havia Lliçà d’Amunt. En 
aquestes passejades hi partici-
pen persones majors de 50 
anys que realitzen activitat 
física al Pavelló d’esports o als 
centres cívics de Ca l’Artigues 
i Palaudàries. 

En aquesta cloenda, van poder 
gaudir d’una jornada esportiva 
en què, a més de realitzar la pas-
sejada, van practicar diferents 
modalitats d’activitats com 
aerosalsa, balls de saló, recreati-
ves i lúdiques, consciència cor-
poral i relaxació.

ESPORTS

Festa de Cloenda
del cicle de passejades
“A cent cap als cent!”

El passat diumenge dia 30 de 
maig va finalitzar la lliga de 
Botxes de lleure de la tempo-
rada 2009-2010 que organitza 
la regidoria d’Esports de 
l ’A juntament  de  L l i ç à 
d’Amunt. En aquesta hi parti-
cipen equips de diferents 
poblacions: Parets del Vallès, 
Lliçà de Vall, Sta. Eulàlia de 
Ronçana, Bigues i Riells, Cal-
des de Montbui, La Garriga, 
St. Feliu de Codines i Lliçà 
d’Amunt.
Enguany la classificació ha 
estat la següent:

1er classificat: Can Costa 
(Lliçà d’Amunt) / 2n classifi-
cat: C.P Can Farell (Lliçà 
d’Amunt) / 3r classificat: Can 
Marqués (Sta. Eulàlia de Ron-
çana).
Des de la regidoria d’Esports 
també es vol felicitar els equips 
de: C.P Can Prat, Racó del 
Bosc, Els Saulons, A.R.B Ca 
l’Estapé, Can Roure, Asoveen, 
C.P Lourdes, Ragasol, C.P 
Lliçà de Vall, Can Rovira i Els 
Pinetons per l’esforç que han 
dedicat des de l’inici de tem-
porada.

ESPORTS

Finalitza
la Lliga
de Botxes

Aquest estiu tornen les nits a la piscina 
municipal. Durant els divendres del 
mes de juliol podràs gaudir d’entrada 
gratuïta a la piscina municipal de 21 h 
a 1 h amb música en directe, inflables i 
jocs a l’aigua i tallers i activitats perquè 
gaudeixis de les nits d’estiu. 
Recorda que has de portar roba de bany 
i calçat adequat per la gespa i que si ets 
menor de 14 anys has d’anar acompa-
nyat d’un adult o estar autoritzat. 
No t’ho pots perdre!

Dies: 2, 9, 16, 23 de Juliol
Horari: de 21 a 1h 
Juliol al Galliner!
Recorda que al Juliol estarem al Galli-
ner perquè gaudeixis de l’estiu i per això 
estem preparant un munt d’activitats, 
tallers de manualitats, jocs d’aigua, 
gimcanes... etc. T’esperem de dilluns a 
divendres de 17.30 a 20.30 h.

Més informació al Facebook
de l’Espai Jove El Galliner.

JOVENTUT

Nits a la piscina
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Els resultats del període de 
preinscripció i matriculació a 
les escoles bressol municipals 
ha estat satisfactori en tant que 
cap família s’ha quedat sense 
plaça. 
A l’escola Bressol Municipal 
Palaudàries, per al curs 2010-
11, hi haurà un total de set 
aules habilitades: una de lac-
tants, amb vuit alumnes, tres 
aules d’un a dos anys, amb un 
total de trenta-nou places i tres 
aules de dos a tres anys amb 
vint alumnes cadascuna. Els 
quatre infants restants que van 
fer la preinscripció al centre 

tenen plaça, per sorteig públic, 
a l’escola bressol municipal 
Nova Espurna. 
Referent a aquesta darrera 
escola, per al curs 2010-11, hi 
haurà dues aules de lactants, 
amb catorze alumnes en total, 
tres aules que acolliran trenta-
nou infants d’un a dos anys i 
tres classes de nens i nenes de 
dos a tres anys amb cinquan-
ta-set alumnes. Amb això 
queda coberta la demanda de 
la població que comprèn 
l’etapa escolar no obligatòria 
de zero a tres anys a Lliçà 
d’Amunt.

L’alumnat del Projecte Licano 
es suma al civisme i participa
a la Fira Medieval
L’alumnat del projecte “Licano” de l’Institut Lliçà 
s’ha sumat a la campanya de civisme que porta a 
terme l’Ajuntament.

S’ha arribat a la 7a edició
d’“Un dia amb el transport urbà”

Resultats del període
de preinscripció i matriculació
a les escoles bressol municipals

EDUCACIÓ

MOBILITAT I TRANSPORTS

EDUCACIÓ

Durant el tercer trimestre, els 
nois i noies han realitzat un tal-
ler conduït per les regidories 
d’Educació i Joventut de l’Ajun-
tament, centrat en la figura 
d’agent de civisme. L’objectiu 
del taller és que coneguin la 
figura professional de l’agent 
cívic i les seves tasques. També 
es porta a terme un treball que 
potenciï les conductes cíviques 
de l’alumnat en tres àmbits 
diferents: respecte a l’altre, a 
l’entorn natural i als objectes 
públics.
L’alumnat ha realitzat un repor-
tatge dins del municipi de Lliçà 
d’Amunt per tal de gravar 
conductes incíviques relaciona-
des amb el mobiliari urbà, nete-
ja i vehicles. Al mateix temps, 

s’ha fet un seguiment de la via 
pública (trencaments, desper-
fectes, vehicles mal estacio-
nats…). Quan ha estat possible, 
s’ha informat als infractors/es de 
les sancions que poden tenir i de 
com millorar la seva conducta.
Paral·lelament, l’Ajuntament 
també ha conduït, durant el 
tercer trimestre, un taller 

d’autoempresa on s’ha portat a 
terme una simulació de creació 
de petit negoci d’objectes arte-
sans que els ha permès obtenir 
coneixements sobre la creació i 
funcionament d’una empresa. 
Aquest procés ha culminat amb 
la participació en una parada a 
la Fira Medieval on van poder 
mostrar els productes creats.

Seguint el programa del PAE 
(Programa d’Activitats Educa-
tives) 09/10, entre el mesos de 
febrer i abril, l’Ajuntament ha 
portat a terme, per setè any 
consecutiu, el taller de mobili-
tat sostenible “Un dia amb el 
transport urbà”, adreçat als 
alumnes de 6è de Primària.
Un any més, totes les escoles 
del municipi han pres part en 
aquesta activitat, amb prop de 
130 alumnes participants.
Amb el taller “Un dia amb el 
transport urbà”, la Regidoria de 
Mobilitat i Transport vol donar 
una alternativa als desplaça-

ments que fem diàriament, però 
d’una forma sostenible i segura, 
conscient que cal donar a la mai-
nada una bona base per tal que 
puguin programar i portar a 
terme els seus desplaçaments 
amb resultats òptims.
L’activitat està dividida en dues 
parts. Hi ha una part teòrica 
d’uns 50 minuts dins l’escola, al 
finalitzar aquesta es fa una sor-
tida pràctica amb els autobusos 
de Transports de Lliçà d’Amunt, 
durant tot el recorregut els alu-
mnes comparteixen el trajecte 
amb la resta d’usuaris del servei 
com un usuari més. En el trans-

curs de l’activitat es porten a la 
pràctica els conceptes exposat 
en la part teòrica: l’espera a la 
parada, el comportament dins 
de l’autobús i amb la resta 
d’usuaris, la cerca i interpreta-
ció de la informació, la valida-
ció dels títols, el canvi de línia, 
el transbordament, etc.
D’aquesta manera, es vol poten-
ciar l’ús del transport públic 
entre el més joves, tot donant a 
conèixer els seus avantatges de 
sostenibilitat, tant per a ells 
com per al conjunt de la socie-
tat; a més de conèixer quina 
qualitat de servei han de rebre i 

quin comportament han de 
mantenir quan s’utilitza un ser-
vei públic.
Per concloure l’activitat es passa 
un qüestionari de 15 preguntes 
als alumnes, per tal de valorar 
els aprenentatges adquirits i 
ajudar a evolucionar la pròpia 
activitat. 
Finalment es dóna tot un seguit 
de material didàctic i informa-

tiu sobre el transport urbà i s’ob-
sequia a tots els alumnes amb 
un lot de promoció de TLA.
Per altra banda, seguint la pro-
gramació del PAE, la Regidoria 
de Mobilitat i Transport està 
desenvolupant el taller “el trans-
port públic et porta més lluny”, 
adreçat a l’IES, per tal d’atendre 
la demanda que s’ha fet des 
d’aquest centre educatiu.

CLASSES EBM PALAUDÀRIES
EBM NOVA
ESPURNA

De 0 a 1 any 8 14

D’1 a 2 anys 39 39

De 2 a 3 anys 60 57

Total 107 110
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Visita escolar a l’Ajuntament
Un curs de 3r de Primària del CEIP Sant Baldiri van visitar l’Ajuntament 
el passat 2 de juny

Espai obert Dates de la 2a Escola d’Estiu

L’Espai Obert, el projecte enge-
gat des de la Regidoria de Benes-
tar i Família, en col·la boració 
amb les Regidories de Participa-
ció Ciutadana, Joventut i Edu-
cació de l’Ajuntament, arriba a 
la cloenda de la seva 3a edició. 
Iniciat al curs 2007-2008, ofe-
reix tallers de forma totalment 
gratuïta, per a nois i noies a par-
tir de 5è de Primària.
Les activitats es duen a terme a 
tres equipaments municipals: 
al Centre Cívic de Palaudàries, 
a Ca l’Artigues i a l’Espai Jove 
El Galliner. 
Pots participar als tallers de 
balls tan actuals com el hip-
hop, batuka o tecktonic, al tal-
ler de percussió a Ca l’Artigues, 
per desenvolupar la teva passió 
per la música,
descobrir els sons més actuals 
al taller de dj a l’Espai Jove El 
Galliner, i trobar-te amb altres 
nois i noies al Reforç Escolar, 
un espai on fer els deures, els 
treballs de classe i tots els pro-
jectes que sorgeixin.

Aquesta edició de l’Espai 
Obert tanca amb una bona 
acceptació per part del jovent 
del municipi, i ja s’està progra-
mant el proper curs. Les cloen-
des van ser el dia 18 de juny a 
Ca l’Artigues i el proper 2 de 
juliol al Centre Cívic de Palau-
dàries i El Galliner. 
 Al més de setembre s’infor-
marà dels tallers per al proper 
curs, els horaris i la seva ubica-
ció, així com del període d’ins-
cripció. 
Si necessites més informació 
pots adreçar-te al Centres 
Cívics, a l’Espai Jove el Galli-
ner i a Serveis Socials.

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, anomena-
da Conèixer l’Ajuntament, 
està inclosa dins del PAE 
(Programa d’Activitats Edu-
catives) que l’Ajuntament 
ofereix als centres escolars. 
Els objectius d’aquesta acti-

vitat són apropar l’Ajunta-
ment als nens i nenes de 3r 
de Primària, conèixer el 
mecanisme de funcionament 
de l’Ajuntament i prendre 
consciència de pertànyer a 
una comunitat. 
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GOVERNACIÓ

Intercanvi
de casals

Èxit del Taller de Prevenció
de la Depressió

Actuacions informatives
de la Policia de Proximitat

Els informatius de VOTV
ja tenen presentadors

Aquest any el programa “Tens 
molt per veure!”, de la Diputa-
ció de Barcelona, d’intercanvis 
entre casals de gent gran muni-
cipals de la província de Barce-
lona, ens ha emparellat amb el 
municipi de Sant Boi de Llu-
çanès (Osona).

La trobada com amfitrions 
serà el dimarts 6 de juliol al 
Casal de la Gent Gran del nos-
tre municipi.

Inscripcions al despatx del 
Casal els dies 1 i 2 de juliol fins 
les 13 hores. Places limitades. 
Preu 14 euros.

Horari d’estiu del Casal

de la Gent Gran. 

A partir del dia 1 de juliol i fins el 
31 d’agost l’horari del Casal serà 
el següent: de dilluns a diumenge 
de 10 a 21 hores. Cuina oberta. 
El 15 d’agost, festiu, el Casal 
només obrirà de 16 a 21 hores.

El dia 30 d’abril va finalitzar el 
Taller de Prevenció de la 
Depressió, organitzat pel 
PADI (Punt d’Assessorament 
per a Dones sobre Igualtat 
d’Oportunitats) d’aquest 
Ajuntament.
El treball estava enfocat a per-
sones amb baix estat anímic 
que no tinguessin diagnòstic 
de depressió, però es va donar 
la circumstància de que la 
major part de persones que 
van demanar l’admissió al grup 
van donar positiu al qüestio-
nari de depressió que van 

omplir abans de començar el 
taller.
Al llarg de 8 sessions les parti-
cipants, totes dones, han aprés 
a identificar els mecanismes 
mentals que provoquen el baix 
estat anímic, han entès la 
necessitat de dedicar temps a 
activitats agradables i han 
identificat els estils de relació 
que els impedeixen autoafir-
mar-se i obtenir el suport que 
necessiten del seu entorn.
Al final del taller, una gran 
part de les dones que hi han 
assistit fins a la darrera sessió, 

han deixat de complir els cri-
teris de depressió o bé han 
millorat la seva simptomato-
logia. 
A més, totes fan una valoració 
positiva del taller pel que fa a la 
informació obtinguda sobre 
la depressió i la forma d’afron-
tar-la, la utilitat d’aquesta 
informació en la seva situació i 
la manera com s’ha desenvolu-
pat el treball, doncs s’ha creat 
un ambient d’escolta mútua, 
comprensió i suport que ha 
potenciat els efectes beneficio-
sos dels temes treballats.

Les actuacions informatives de 
la Policia Local de Proximitat 
de Lliça d’Amunt, des de la seva 
creació el mes d’abril, s’han 
concretat en 11 reunions d’in-
formació als diferents barris de 
poble amb l’objectiu de donar a 
conèixer a la població l’Orde-
nança de Policia i Bon Govern.
Del conjunt de les reunions, la 
mitjana de persones assistents 
ha estat d’unes 20 persones per 
sessió, essent l’índex d’actes 

aixecades de queixes/suggeri-
ments del 4,2 i el d’enquestes 
de satisfacció/valoració del 
13,5. S’ha de fer esment a la 
bona tasca valorada per la 
població respecte de la percep-
ció que es té sobre la Policia 
Local en general i de la de 
Proximitat en particular. 
Desprès de les reunions als 
assistents se’ls proporcionava 
diferent material de la campa-
nya “Suma’t al Civisme”, de la 

qual la Policia Local i la de 
Proximitat en formen part 
com un dels serveis troncals 
que més hi participa en coor-
dinació amb altres de munici-
pals, com poden ser Medi 
Ambient o Salut Pública, per 
exemple. El material consistia 
en el bloc de notes de la cam-
panya i el tríptic amb el recull 
de l’Ordenança de Policia, que 
tenien la utilitat d’establir les 
pautes dels debats.

El passat 7 de juny van comen-
çar els informatius amb pre-
sentadors. Les noves cares dels 
espais informatius són Pere 
Puig, presentador d’Infoval-
lès, Miqui Güell, presentador 
d’Infoesports, i Clara Armen-
gol, cap d’informatius i pre-
sentadora del Debat. 

A més, des del mes passat es pot 
trobar cada divendres tota la 
programació del canal vallesà a 
l’edició del 9Nou.

COMUNICACIÓ



Juliol-Agost de 2010 Notícies de l’Ajuntament  > 019

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programació dels Centres 
Cívics setembre 2010
Els Centres Cívics municipals romandran tancats durant el mes d’agost
Inscripcions de l’1 al 9 de setembre de 2010
Inici de les activitats el 13 de setembre de 2010

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
forma part de la prova pilot 
d’administracions electròniques
de la Diputació de Barcelona

L’A juntament  de  L l i ç à 
d’Amunt ha estat escollit, 
juntament amb 18 ajunta-
ment més, per formar part de 
la prova pilot de la Diputació 
de Barcelona que servirà per 
implantar la Llei d’Adminis-
tracions Electròniques a tot 
el territori. Aquesta llei el 
que pretén és garantir l’accés 
electrònic dels ciutadans a 
totes les Administracions.

Aquesta prova pilot suposarà 
una modernització en les 
relacions de la ciutadania 
amb l’Ajuntament. Aquest 
projecte, que ara inicia la 
seva primera fase, inclou un 
conjunt d’actuacions adreça-
des a desplegar l’administra-
ció electrònica més avançada 
als ajuntaments de la provín-
cia de Barcelona. En aquesta 
primera fase es desenvolu-

parà una prova pilot amb 19 
ajuntaments als que s’ofereix 
una tecnologia innovadora i 
avançada. Posteriorment, i 
després d’aquesta experièn-
cia pilot s’elaborarà el Pla 
director d’assistència en 
e-govern adreçat a tots els 
municipis barcelonins.

COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Cursos subvencionats

Nou Condis
a Lliçà d’Amunt

El passat dia 3 de juny va obrir 
el segon supermercat de la cade-
na Condis al nostre municipi. El 
nou establiment està ubicat al 
barri de Can Salgot, al Passeig de 
Can Salgot número 2, i amplia 
la presència de Condis al nostre 
municipi, després del ja existent 
al carrer Folch i Torres. D’aques-
ta manera es reforça el servei de 
proximitat, un aspecte fona-
mental en un municipi dispers 
com el nostre. 
Per la seva ubicació, el nou 
supermercat no tant sols 
donarà servei als lliçanencs i 

lliçanenques sinó que atraurà 
consumidors provinents d’al-
tres municipis com Palau Soli-
tà i Plegamans, Parets del Val-
lès o Lliçà de Vall. Amb la 
posada en funcionament 
d’aquest hipermercat, junta-
ment amb la passada obertura 
de Sorli Discau a Ca l’Arti-
gues, Lliçà d’Amunt ja disposa 
de 9 hipermercats distribuïts 
pel territori, fet que contri-
bueix a resoldre positivament 
els problemes de mobilitat, 
sobretot pel que fa a les perso-
nes d’avançada edat. 

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

C. Segre, 65

93 864 60 10

cc.palaudaries@llicamunt.cat

horari de 16h a 22h

• Gimnàstica de manteniment 
• Pilates
• Cardiotono
• Tai-txi
• Dansa del Ventre Iniciació
• Dansa del Ventre Avançat
• Punt de creu i ganxet
• Pintura a l’oli adults
• Pintura a l’oli infantil
• Escola d’adults. Alfabetització
• Anglès
• Salsa
• Espai Obert. Tecktònik
• Català
• Quadres 3D

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES

C. Ribera d’Ebre, 81 (planta baixa)

93 860 73 50

cc.calartigues@llicamunt.cat

horari de 16h a 22h

• GAC
• Cardiotono
• Activitat física Gent Gran 1
• Pilates
• Tonificació
• Ioga
• Patchwork
• Espai dimarjocs. Ludoteca
• Català de conversa
• Espai Obert. Hip-hop i percussió 
• Sevillanes. Grup inicial i avançat
• Escola d’adults. Alfabetització
•  Puntes de coixí. Espai d’autoaprenentatge
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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

PLE ORDINARI

DE 27 DE MAIG DE 2010

1. Aprovació de l’acta ante-

rior.

2. Donar compte dels Decrets 

d’Alcaldia.

3. Aprovació inicial del 

Reglament municipal de 

prestacions econòmiques 

de caràcter social.

El Reglament s’exposarà a 

informació pública perquè es 

realitzin les al·legacions perti-

nents. 

ERC puntualitza que aquest 

reglament conté més com-

plicacions i menys benefi-

cis i que alguns punts de la 

valoració econòmica obliga a 

l’Ajuntament a complimen-

tar aspectes que el grup con-

sidera no són del tot neces-

saris.

APROVAT PER 
UNANIMITAT

4. Aprovació inicial del Pla 

d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Lliçà 

d’Amunt.

El regidor d’Urbanisme i 

Habitatge exposa quines són 

les línies mestres de la plani-

ficació que conté el POUM, 

defensant la posició que 

aquest nou pla està dissenyat 

a llarg termini i conté ele-

ments d’un desenvolupament 

sostenible pels propers 15 o 

20 anys. Igualment emfatitza 

que és un document que resta 

obert a la suma de tots els 

grups, entitats i persones que 

vulguin aportar el seu parer. 

Entra en alguns detalls especí-

fics com la resolució històrica 

de la zona centre on s’aplicaria 

una densificació amb un sos-

tre màxim de 2 o 3 plantes. 

La intervenció en els barris es 

resol amb implantacions com 

les del solar de ca l’Artigues, 

per exemple, que s’executen 

mitjançant agrupacions que 

consolidarien mobilitat i 

densificació. Pel que fa al sòl 

industrial es mantenen els 

que estan previstos o ja plani-

ficats i no s’amplien tampoc 

els ja existents, si bé diu que 

el POUM proposat cerca la 

ràtio i l’equilibri dels espais 

industrials continus que 

representaran Mango i Boikit. 

Amb la baixa densitat que 

representa aquest tipus de sòl, 

a la zona planificada, també es 

resol una qüestió pendent al 

municipi com és l’aparcament 

de camions creant-ne un 

espai per aquesta activitat. El 

POUM previst preveu que 

un 40% dels habitatges que 

es planifiquin siguin de pro-

tecció oficial, tan en quan es 

considera que aquesta és una 

demanda potencial no satis-

feta i, per tant, necessària. 

Respecte de les zones no urba-

nitzables s’aplica el concepte 

de protecció paisatgística que 

defensa, protegeix i, d’altra 

banda, potencia els usos con-

crets de les zones ja existents. 

En general, la planificació ha 

estat acurada en la seva con-

cepció global i es demana el 

consens i la participació.

ERC destaca que costa trobar 

què cerca aquest POUM i tot i 

reconèixer les millores, el grup 

considera que hi ha una manca 

de previsió del pla general de 

carreteres donat que no com-

pleix la Llei en el seu planeja-

ment superior (Eix del Tenes, 

4t Cinturó...). Manquen les 

referències de com afecta al 

POUM el pla territorial, com 

es resol la baixa densitat als 

barris o l’afectació concreta 

de la C-17 a la zona de Can 

Moncau. Per tant, no es con-

templen els eixos superiors 

en el planejament. També es 

considera que allà on es vol 

intervenir la planificació enca-

ra ho complica més i així, en 

els barris s’ocupen més espais 

i les peculiaritats de les zones 

verdes en sòl no urbanitzable 

faràn que es complementin 

amb equipaments de tipus 

perifèric, la qual cosa no dóna 

servei al veïnat. Quant a les 

zones de planificació del sòl 

industrial, troben que s’ha eli-

minat l’entorn de Figueres i 

que aquest es reconverteix en 

altres tipus d’usos, concreta-

ment en residencial i això farà 

que augmenti la densitat de 

la zona. Respecte de la prete-

sa protecció urbanística diuen 

que, aquesta està lligada per la 

Llei d’Urbanisme i, per tant, 

dificulta dita protecció. En 

definitiva, el POUM presentat 

es considera un plec de retalls 

d’altres projectes similars.

El representant d’ICV-EUiA 

diu estar substancialment 

d’acord amb tot el que ha 

exposat el grup d’ERC.

A FAVOR: 4 PSC, 4 CiU, 2 
PP
EN CONTRA: 6 ERC, 1 
ICV-EUiA

5. Afers urgents.

El regidor Eduard Vadillo 

Sánchez llegeix un comuni-

cat. El regidor de CiU presen-

ta la seva dimissió remarcant 

que és una decisió provocada 

per motius professionals que a 

nivell personal li representen 

una millora. Agraeix als com-

panys de l’equip el seu suport 

i també als de l’oposició el 

tracte rebut. Els portaveus 

de tots el grups municipals li 

agraeixen les seves aportacions 

al seu pas pel consistori. 

6. Mocions.

No n’hi ha.

7. Preguntes.

No n’hi ha.

CRÒNICA DEL PLE
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NOTÍCIES DEL POBLE

Noces d’Or del Joan Marçal
i la Francesca Castellvell
En aquest número de l’Infor-
ma’t hem volgut dedicar aquest 
espai a aquest matrimoni lliça-
nenc que el passat 8 de juny va 
celebrar les seves Noces d’Or. 
Tot i que el dia assenyalat era el 
dia 8 de juny, la celebració 
principal va tenir lloc el dia 13 

de juny amb un segon casament 
a l’església de Palaudàries.
En Joan de 77 anys, fill de Can 
Rovira, i la Francesca de 68 i 
filla de Polinyà van viure molts 
anys fent de masovers de la 
masia de Palaudàries, lloc on 
van formar la seva família. Pre-

cisament han estat les seves 
dues filles, els tres néts de la 
parella i tota la família els que 
han volgut retre’ls a través 
d’aquesta publicació un petit 
homenatge amb motiu dels 50 
anys de casats.
Moltes felicitats!



022 >

Ja fa dies que estem immersos en 
campanya electoral. Ja fa un temps 
que, qualsevol quina sigui la decisió 
política que es prengui, s’interpreta 
en clau electoral. Les enquestes i la 
seva valoració són noticies de primera 
plana i la tendència de vot i de resul-
tats es consolida, al menys fins ara, en 
un sentit que afecta negativament les 
opcions polítiques d’aquests últims 
anys. 
És normal doncs que aquells que 
practiquen el model estàndard de fer 
política vulguin, davant d’un micro-
clima electoral convuls, crear la confu-
sió entre els tomàquets per a sucar pa 
amb els fresons, simplement pel color 
vermell de la fruita i pel color verd de 
les fulles. I és que ens volen fer mirar 
els fets de molt lluny, de tant lluny 
que fins i tot, arribat el moment, pre-
tenen que suquem el pa amb els fre-
sons. I això, aquí... no ho fem!
El model estàndard, a casa nostra, a 
Lliçà d’Amunt, consisteix, entre d’al-
tres exemples, en fer demagògia 
-desinformació per arribar a eslògans 
electorals que denuncien, sense causa, 
la mala gestió dels altres-, o bé, en fer 
anàlisi d’etiquetes de marques, que si 
progressistes d’esquerres que si conser-
vadors de dretes, que si s’ajunten, que 
si no... és a dir, suposar que el vestit fa 
el personatge. En tots dos casos, els 
detractors descriuen, de manera estàn-
dard, allò que voldrien que fos veritat 
i que, en realitat, només passa per la 
seva imaginació o pel manual d’ús del 
producte etiquetat. 
A CiU continuem treballant per 
transformar en fets els nostres com-
promisos electorals, Ho fem de mane-
ra seriosa, responsable i amb lleialtat 
respecte als components de l’equip de 
govern i a nosaltres mateixos. No és 
pas una experiència que sigui fàcil. El 
nostre és un pacte d’objectius més 
enllà de les etiquetes. El nostre, en 
podeu estar segurs, no és un pacte 
estàndard. Els projectes realitzats són 
els qui n’avalen l’èxit. 
A CiU ara ens exigim l’exercici de 
l’anàlisi i de l’autocrítica per conti-
nuar treballant millor. Ara en temps 
difícil cal preveure el futur amb valen-
tia i serenitat i tenir el coratge per 
concretar quins han de ser els nous 
escenaris. Aquí, amb nosaltres, no hi 
té cabuda la demagògia.
En aquest model de fer política... 
podeu comptar amb CiU.

Al tancament d’aquesta edició no 
s’havia rebut cap escrit.

Aquí pot inserir la seva publicitat 

Estem a un any de les eleccions municipals 
i volem fer alguns comentaris respecte el 
que ha succeït durant aquests tres darrers 
anys de govern de PSC-CIU-PP.
Des d’ICV-EUiA, amb una profunda preo-
cupació pel futur de Lliçà d’Amunt, hem 
de dir que en aquests tres anys s’han anat 
complint els pitjors auguris que podien fer-
se: amb prou feines s’estan executant els 
projectes que estaven acordats anterior-
ment o estaven en període d’execució l’an-
terior mandat. La situació de crisi, que ens 
preocupa i afecta a tots i totes, podria expli-
car alguna limitació en activitats, obres i 
inversions, però en cap cas justifica la inca-
pacitat manifestada pel govern fins ara, ja 
sigui per la pròpia composició antinatural 
d’aquest govern o per l’afany de protago-
nisme dels seus components.
Han dedicat els millors esforços d’aquests 
tres anys en voler sortir en la foto costi el 
que costi, sent o no els protagonistes reals. 
No han estat capaços de generar idees i 
energies noves, ni tampoc de liderar positi-
vament la totalitat del municipi. La medio-
critat política, la desconsideració envers als 
veïns i veïnes i l’oposició, i la negació a la 
possibilitat de participar, inclosos als grups 
de l’oposició, han estat (i temem que conti-
nuï així) les tàctiques d’un govern integrat 
per forces estranyes i molt contradictòries 
entre sí, un equip nascut d’un acord que 
poc o gens té que veure amb els interessos 
reals dels veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt.
Malgrat tot, el nostre regidor Francisco M. 
León, en aquests tres anys, sense condi-
cions i ho continuarà fent amb el vot i les 
nostres gestions, ha recolzat tots aquells 
assumptes que considerem d’interès per al 
nostre municipi. Estar a la oposició no 
significa dir no a tot, fet que malaurada-
ment passava la legislatura anterior.
Per la mateixa raó, perquè volem el millor 
per a Lliçà d’Amunt, no deixarem de criti-
car la improvisació, les prioritats en inver-
tir diners de tots en unes partides i no 
altres, la possible utilització de instal·lacions 
i infrastructures públiques per al lucre pri-
vat, el malbaratament de diner i mitjans 
públics que s’inverteixen en una farsa que 
anomenen “processos de participació”, 
etc. Són conductes que ens assemblen 
impròpies d’un govern democràtic, que 
malmeten la imatge de la política i que 
perjudiquen greument la nostra localitat.
Falta un any perquè els i les ciutadans/es 
de Lliçà d’Amunt col·loquin definitiva-
ment a cadascú al seu lloc. Estem segurs 
que en aquesta ocasió, el suport a posi-
cions coherents serà contundent i respec-
tuoses amb la voluntat dels ciutadans/es 
i a no deixar espai a la manipulació d’al-
guns oportunistes. Perquè, tard o d’hora, 
Lliçà d’Amunt ha d’emprendre el camí 
cap a noves oportunitats.
Lliçà d’Amunt es mereix més!

Desde estas líneas es necesario comu-
nicar la paupérrima realidad que los 
dos grupos de la oposición están 
pasando, debemos y queremos plas-
mar la situación actual sin tapujos, 
con la verdad por delante, respetando 
por supuesto los derechos de todos/as, 
la presunción de inocencia ha de ir 
por delante como consigna y bandera 
de un derecho inaudible de cualquier 
ciudadano/a. pero lo cortés no quita 
lo valiente y, respetar la presunción de 
inocencia no quiere decir guardar 
silencio. 
El pasado mes de diciembre del 2008 
fue admitida a trámite la querella cri-
minal por apropiación indebida, pre-
varicación y cohecho, en el juzgado de 
3ª instancia de Granollers, contra 
cinco miembros del anterior equipo 
de gobierno, entre ellos el ex alcalde 
Quim Ferriol y el ex teniente de alcal-
de Francisco León.
De las más de 60 preguntas que les 
formularon, el primero, incómodo e 
inconexo, aportó como respuesta a 
todas ellas: «no contestó». El segundo 
más de lo mismo a excepción de una 
pregunta incómoda sobre si las deci-
siones se tomaban en consenso o uni-
lateralmente. La respuesta en esta 
ocasión fue tan pronta como demole-
dora, las decisiones las tomaba unila-
teralmente. Buen compañero de viaje, 
es aquello de sálvese quien pueda.
 Es penoso que no sepan contestar, al 
tiempo que llenan los buzones del 
ciudadano/a de mentiras, demagogias 
e incomprensiblemente de insultos, 
tratando a la mayoría de padecer 
parálisis mental, pero lo más de lo 
más, la gota que colma el vaso es la 
descarada tiranía de adjudicarse las 
obras de los demás. Se les llena la boca 
una y otra vez al decir que ellos lo 
habían pensado antes, tuvieron cuatro 
años para hacerlos. cabe recordar que 
no hicieron nada, desde estas líneas 
remarcarles que los proyectos, se pien-
san, se estudian y sobre todo se hacen, 
se ejecutan, se llevan a buen término, 
es la forma más correcta de no faltar a 
la palabra, es la forma de hacer buena 
política, de hacer pueblo, de querer al 
pueblo. Hechos son razones y no bue-
nas intenciones.
Desde el PSC nos sentimos orgullosos 
de poder decir que este equipo de 
gobierno ha creado más infraestructu-
ras y más obras de mejoras que ningún 
otro.

El próximo mes de mayo de 2011 
finalizará esta legislatura y comenzará 
otra. Los vecinos del pueblo de Lliçà, 
al igual que los del resto de España 
serán convocados a las urnas. Nos 
queda menos de un año para que fina-
lice ésta y el Partido Popular de Lliçà 
ha demostrado en estos 3 años saber 
gobernar junto a otras fuerzas políticas 
independientemente de la ideología 
de cada una de ellas.
El 27 de mayo de 2007 el pueblo de 
Lliçà dio la oportunidad al Partido 
Popular, después de 28 años de ayunta-
mientos democráticos, de formar parte 
de este gobierno municipal. Al final de 
esta legislatura y en las próximas elec-
ciones municipales los habitantes de 
Lliçà tendrán la oportunidad de valorar 
positiva o negativamente la gestión rea-
lizada por el Partido Popular en el actual 
equipo de gobierno. Durante estos 3 
años de legislatura el Partido Popular ha 
contribuido a la gobernabilidad de 
nuestro municipio, ha conseguido que 
se lleven a cabo diferentes infraestructu-
ras y equipamientos que fueron refleja-
dos en nuestro programa electoral 
durante muchos años y que ahora por 
fin se han hecho realidad. Proyectos que 
llevaban más de quince años paraliza-
dos, otros que se empezaron en la ante-
rior legislatura sin tener solucionada su 
financiación y otros que sólo se basaban 
en fotos virtuales. Nunca durante los 31 
años de historia democrática en Lliçà 
d’Amunt se habían realizado tantas 
infraestructuras y equipamientos en tan 
poco tiempo de Gobierno. Durante 
estos años de ayuntamientos democrá-
ticos hemos pasado de un abandono 
total en los que se refiere a servicios, 
equipamientos e infraestructuras a 
poder disfrutar de un pueblo coherente 
con los tiempos que vivimos. 
Somos conscientes que durante este año 
que nos queda de legislatura nos tendre-
mos que apretar el cinturón y que algu-
nos proyectos previstos se ralentizarán o 
paralizarán; tenemos claro que nuestro 
municipio no puede quedar al margen 
de un plan de austeridad que afecta a 
toda España. Nuestras prioridades serán 
los servicios básicos, como recogida de 
basuras, el abastecimiento de agua pota-
ble, alumbrado público, la nómina del 
personal municipal, transporte público 
urbano y el pago a los proveedores que 
suministran la mayoría de los servicios 
básicos. Tanto el Partido Popular como 
el resto del actual equipo de gobierno va 
a priorizar su política en lo que se refiere 
a servicios sociales sobre cualquier otro 
gasto derivado de obras en servicios, 
infraestructuras y equipamientos.

Grups Municipals

OPINIÓ
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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Entitats
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.

El formigueig:
quin descobriment!

Raul Salvatierra, 
GUANYADOR del
2n concurs de cartells
de les 24 hores
La XXXI edició de les 24 hores de Resistència 
en Ciclomotor de la Vall del Tenes ja té cara.

3a Marxa nocturna del Tenes
10 de juliol de 2010

Com cada Festa Major, en el 
que comença a ser una tradi-
ció, la Comissió de Festes 
volem que passeu una bona 
estona entre jocs i proves que 
compartireu amb els vostres 
fills i amb els vostres amics.
En aquests moments tan difí-
cils de crisi que tots estem pas-
sant us proposem que per una 
estona oblideu tot allò que us 
preocupa i dediqueu el vostre 
dissabte a la tarda a passar-ho 
tan bé com pugueu amb el 3r 

Formigueig de Festa Major. La 
Comissió l’estem preparant 
amb tota la il·lusió del món i 
de ben segur que repetirem 
l’èxit de l’any passat. 
Totes les entitats que organit-
zem coses esperem arribar al 
màxim de gent possible. 
Aquesta és la petita recompen-
sa a la dedicació i l’esforç que 
tots els membres de la Comis-
sió de Festes posem en el For-
migueig .  Estarem molt 
contents si veniu al Pinar de la 
Riera i ens ajudeu a fer gran 
aquesta Festa.
Des de la Comissió de Festes, 
volem animar-vos també a 
participar d’una Festa Major 
intensa en activitats de tot 
tipus i amb una important 
quantitat d’entitats diferents 
disposades a acollir-vos amb 
els braços oberts.

També volem aprofitar per a 
recordar-vos que la Comissió 
de Festes és una entitat apolí-
tica oberta a tothom i dispo-
sada a col·laborar en tot allò 
que es necessiti. La preparació 
del Formigueig és el moment 
ideal per a afegir-vos al grup i 
gaudir des de dins de la prepa-
ració de l’activitat.
Lliçanencs, lliçanenques... 

ens veiem aviat!

Podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres al bloc www.
lacomissio.blogspot.com on 
anirem informant de les nove-
tats del 3r Formigueig o al cor-
reu comissiollicamunt@gmail.
com.
Bon estiu!

Xavier Vilà
President

de la Comissió de Festes

PRESENTACIÓ

El Centre d’Iniciatives de Mun-
tanya (CIM) de Lliçà de Vall i la 
Unió Excursionista de Catalu-
nya (UEC) de la Vall del Tenes, 
amb la col·laboració d’institu-
cions públiques i privades, us 
proposem la Marxa Nocturna 
del Tenes. Aquesta és una cami-
nada popular circular nocturna, 
sense ànim competitiu, que 
recorre camins i corriols per les 
rodalies del riu Tenes. Oberta 
als afeccionats i simpatitzants 
d’aquesta pràctica esportiva, 
que requereix una preparació 
física mínima, habituats a cami-
nar de 2 a 3 hores. L’Organització 
garantirà avituallaments, con-
trols per creuar els passos de 
carretera, i senyalitzarà el 
recorregut amb marques 
reflectants.

SORTIDA:

A les 21.30 h.
De la plaça de l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall

INSCRIPCIONS:

De 20.30 h a 21.30 h a la Plaça 
de l’Ajuntament de Lliçà de 
Vall

PREU:

•  Anticipada: 5€

(fer un ingrés nominal a qual-
sevol oficina de Caixa Saba-
dell núm. compte 2059-
0200-61-00-010118-20 del 
1 al 8 de juliol). Cal presentar 
el full d’ingrés.

•  Socis del CIM, de la UEC i 
de la FEEC: 5€

•  El mateix dia: 6€

•  Menors de 10 anys, acompa-
nyats d’un adult: gratuït

MÉS INFORMACIÓ

als WEBS:

www.uecvalltenes.com

www.cim-lldv.org

Col·labora:
Ajuntament de Lliçà de Vall i 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Amb el suport de:
Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya, Generalitat 
de Catalunya i Diputació de 
Barcelona.

Després d’una llarga i compli-
cada deliberació per part de 
l’organització del Grup 24 
hores, el cartell sota el pseudò-
nim «EGAR» serà la imatge de 
l’edició d’enguany.
Rere aquest impresionant cartell 
trobem Raul Salvatierra, de 28 
anys, fill de Lliçà d’Amunt. En 
Raul, a més de ser el creador 
d’aquesta idea innovadora, plena 
de força i duresa projectada en 
un ambient nocturn, també és el 
guanyador de 600euros i de 
l’el·laboració d’un mural urbà de 
gran format en el municipi de 

Lliçà d’Amunt, el qual portara la 
seva firma i romandrà pintat 
durant tot 1 any.
El Grup 24 hores està molt 
satisfet amb la participació del 
concurs d’enguany, ja que han 
participat cartells de diferents 
indrets de Catalunya (Cam-
prodon, Manlleu, Tona, Gra-
nollers i el Prat del Llobregat 
entre d’altres).
A finals d’aquest mes de juny, 
ja podrem veure la nova imatge 
de les 24 hores en la portada de 
la revista que s’edita cada any i 
en el mural urbà.

FOTO: PERE GRAU



Farmàcies
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

JULIOL I AGOST
Farmàcia Trullols: 3 i 4 de juliol

Farmàcia Portabella: 10 i 11 de juliol

Farmàcia Valeta: 17 i 18 de juliol

Farmàcia Esplugas: 24 i 25 de juliol

Farmàcia Galceran: 31 de juliol i 1 d’agost

Farmàcia Trullols: 7 i 8 d’agost

Farmàcia Portabella: 14 i 15 d’agost

Farmàcia Valeta: 21 i 22 d’agost

Farmàcia Esplugas: 28 i 29 d’agost

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

Telèfons útils
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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AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
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Tel. 93 229 23 60

Distribució: Dispublic

Tiratge: 6.550 exemplars

Paper: Offset 100% reciclat de 90 grams

Dipòsit Legal: B-48615-2007

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 

arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del 

municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el 

vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de 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, per tal de solucionar el problema.

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 activitats 

que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica 

butlleti@llicamunt.cat.

NotaWeb
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.

AGENDA JULIOL

5 de juliol

Inauguració del Bus Exprés
12 h Parets del Vallés
(parada del camp de futbol)

18 de juliol

Aplec de Santa Justa i Santa 
Rufina
Horari activitats:
19 h: audició de sardanes amb la 
cobla La Flama de Farnès
20.30 h: missa
21.30 h: gospel amb el Grup 
Gospel Vallès.
Tastet de copa i vi bo
Lloc: Ermita de Sta. Justa
Organitza: Ajuntament Lliçà 
d’Amunt

Dilluns 5, 12 i 19 de juliol

Taller de mecànica bàsica per 
a dones
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: centre cívic Palaudàries
Organitza: associació Amunt 
Dones

ACTIVITATS CASAL DE LA 
GENT GRAN

BALL
Divendres 2, 9, 26, 23 i 30 de 
juliol

Hora: a partir de 17 h.
Lloc: casal d’avis de Lliçà d’Amunt
Organitza: Casal de la Gent 
Gran de Lliçà d’Amunt

BINGO
Dissabte 3, 10, 17, 24 i 13 de 
juliol

Hora: a partir de 17 h.
Lloc: casal d’avis de Lliçà d’Amunt
Organitza: Casal de la Gent 
Gran de Lliçà d’Amunt

Dimarts 6 de juliol

Dins del programa d’intercanvis 
entre casals “tens molt a veure”
Trobada de casals entre Lliçà 
d’Amunt i St. Boi de Lluçanès
Inscripcions: al despatx del casal 
els dies 1 i 2 de juliol, fins les 13 h
Places limitades
Preu: 14€

Lloc: Casal de la Gent Gran de 
Lliçà d’Amunt
Organitza: Ajuntament Lliçà 
d’Amunt

Excursió de la peixetada
a Cambrils
Dissabte 10 de juliol

Preu per persona: 38,50€

Sortida: 8 h
Inclou: autocar, esmorzar i dinar.
Per més informació: casal de la 
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Setmana al Pirineu aragonès
Del 21 al 26 d’agost 

Preu per persona: 595€

Sortida: 07 h
Inclou: autocar, estància en hotel 
de 3 estrelles, entrades i visites 
guiades
Per més informació: casal de la 
Gent Gran de Lliçà d’Amunt
Organitza: casal de la Gent Gran 

INFORMACIÓ DEL CASAL

De l’1 de juliol al 31 d’agost

Horari d’estiu: de dilluns a diu-
menge de 10 a 21 h
El 15 d’agost, obert de 16 a 21 h
Servei de cuina obert 

Activitats del Casal
de la Gent Gran

Aquesta és una nova secció que vam estrenar 

el passat 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és 

fomentar el nombre d’adopcions i reduir els 

abandonaments 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 

domicilis 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, encar-

regada 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 Indus-

trial Font del Radium de Granollers i també al 

web del SPAM www.protectoramataro.org.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS
A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

Nom: Tayson 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Akita Inu

Sexe: Mascle

Edat: 6 anys i 1 mes

Dies CAD: 1 mes

Nom: Mafalda (Perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Femella

Edat: 4 mesos

Dies CAD: 1 mes

Adopta un animal!

Nom: Eureka 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Femella

Edat: 3 any i 1 mes

Dies CAD: 1 mes


