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Ja som a l’any 2011, un any rellevant per al municipi, any d’eleccions municipals, un d’aquells anys en què cada poble, cada 

vila, cada ciutat, ha d’escollir els seus representants pels propers quatre anys (2011-2015).

Deia el Groucho Marx que la política és l’art de cercar problemes, trobar-los, fer una diagnosi falsa i aplicar després els remeis 

equivocats. Això dit per ell està molt bé, crec que és bo que tinguem sentit de l’humor i, com podeu veure, nosaltres el tenim.

Però posem-nos seriosos, fem un exercici de responsabilitat i ens adonarem de la gran importància que té la ciutadania en anys 

com aquest. Perquè és l’obligació i el dret de cada ciutadà/na escollir el futur immediat del seu municipi.

Les èpoques de crisi com la que estem vivint hi ha dues maneres d’enfrontar-les: amagant el cap sota l’ala sense fer res i esperant 

que passi o enfrontar-les com si fos un repte per així sortir reforçats amb més riquesa i competitivitat, però també amb més 

justícia social i més igualtat d’oportunitats i, això, només es pot fer si hi ha una capacitat clara de govern, de ser capaç de ges-

tionar, de treure recursos de sota terra i ser imaginatius.

La ciutadania de Lliçà d’Amunt ha de començar ja a pensar en totes aquestes qüestions, perquè a finals de maig d’aquest any hi 

haurà novament eleccions municipals amb renovades il·lusions i noves propostes dels diferents grups polítics.

Editorial

OPINIÓ

Em sembla molt bé aquest car-

net, però jo no el tinc. Jo no 

utilitzo la deixalleria i no sabia 

que hi havia una bonificació en 

la taxa d’escombraries amb el 

carnet complet. 

Dolors Serra          

Centre urbà

Si, a casa tenim carnet de la 

deixalleria i l’utilitzem. També 

vaig anar a una xerrada sobre 

el compostatge domèstic. Però, 

de moment, només fem servir 

la deixalleria. Omplim el carnet 

cada any i ens fan la bonificació 

de la taxa d’escombraries.

Dolors Alierta

Ca l’Artigues

No ho sé si tenim carnet de la 

deixalleria a casa, però la deixal-

leria la utilitzem. Tampoc sabia 

els avantatges que té aquest 

carnet. 

Laura Camps

Centre urbà

Yo creo que no lo tengo. La 

deixalleria no la utilizamos, no 

tenemos la necesidad.  Pero se 

que hay descuentos en la tasa 

de basuras si la utilizas.

Ignacio Huertas

Centre urbà

Tinc carnet de la deixalleria. 

Utilitzo la deixalleria, utilitzo el 

carnet, me’l segellen i cada any 

rebo la bonificació de la taxa 

d’escombraries. 

Josep Font

Centre urbà

Enquesta ciutadana Té el carnet d’usuari de la deixalleria?

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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La Nit de l’Esport és una festa 

de reconeixement al sacrifici i 

a l’esforç que dia a dia les enti-

tats i els esportistes locals rea-

litzen pel nostre municipi.

El regidor d’Esports, Juan 

Miguel Valderrama, va donar la 

benvinguda a l’acte. En el seu 

parlament, el regidor d’Esports 

va dir que “s’ha crescut en lli-

cències de jugadors i jugadores, 

s’ha augmentat en les lligues de 

lleure com la petanca i el futbol 

sala,  s’han mil lorat les 

instal·lacions esportives com la 

piscina, el camp de futbol, el 

pavelló i ara el cobriment de la 

pista poliesportiva, s’han 

rebaixat els preus als gimnàs del 

pavelló donant suport als atu-

rats del municipi, no para de 

créixer el Viu l’Estiu i s’ha obert 

un altre grup d’activitat física 

per a la gent gran totalment 

gratuït”. Segons Juan Miguel 

Valderrama, la regidoria d’Es-

ports de l’Ajuntament intenta 

fer una tasca social i arribar als 

esportistes però també a les 

famílies. El regidor d’Esports va 

donar les gràcies als patrocina-

dors i treballadors que fan pos-

sible la Nit de l’Esport. També 

va agrair la presència de Sandro 

Rosell. 

Després de la benvinguda del 

regidor d’Esports, es va passar 

un vídeo on es van poder veure 

totes les entitats esportives del 

poble. 

Seguidament, hi va haver dues 

actuacions del grup Starlets i 

una exhibició de trial a càrrec de 

Miguel Cepillo, un jove pilot 

lliçanenc, i es va donar pas al 

sopar popular, que estava obert 

a tota la població, al qual van 

assistir prop de 800 persones.

Després de sopar, va parlar 

l’Alcalde, Ignasi Simón. L’Al-

calde va donar la benvinguda i 

va felicitar els nominats i els 

que serien premiats. Ignasi 

Simón va dir que han dismi-

nuït els ingressos però que 

l’Ajuntament ha fet un esforç 

per mantenir import de les 

subvencions a les entitats 

esportives perquè creu que fer 

esport és fer poble. L’Alcalde 

va manifestar que l’esport lli-

çanenc està en un bon moment 

i que molts esportistes del 

municipi han pujat a podis 

nacionals i internacionals. 

Ignasi Simón va anomenar el 

ciclista Joaquim Rodríguez, 

l’esportista de triatló Rafael 

Espinar, l’esportista de BMX 

Cristina García i altres espor-

tistes locals. L’Alcalde també 

va dir que sense una bona base, 

la que ofereixen les escoles 

esportives, molts dels èxits no 

són possibles. Per això, va feli-

citar coordinadors, entrena-

dors, delegats, etc. per la feina 

feta i va encoratjar-los a seguir 

endavant per recollir més fruits 

futurs. Ignasi Simón també va 

parlar de les inversions en 

instal·lacions esportives que ha 

fet i farà l’Ajuntament i del 

manteniment de les taxes i 

bonif icacions d’aquestes 

intal·lacions esportives. 

Després del parlament de l’Al-

calde, va ser Sandro Rosell, 

president del FC Barcelona i 

convidat d’honor d’aquesta 

edició de la Nit de l’Esport, els 

que va dirigir unes paraules. 

Sandro Rosell va dir que no 

assistia a l’acte com a president 

del Barça sinó com a amic de la 

infància de l’Alcalde, amb el 

qual havia compartit pupitre 

des dels 3 fins als 18 anys. 

Rosell també va dir que educar 

els fills en l’esport és educar-los 

en salut. L’amic de l’Alcalde va 

rebre una placa, obsequi de la 

jornada. També va signar el lli-

bre d’honor de l’Ajuntament. 

Seguidament, va tenir lloc el 

lliurament de premis.

El regidor d’Esports, Juan 

Miguel Valderrama, va lliurar 

el premi a la millor esportista 

de Lliçà d’Amunt de l’any 

2010, que va recaure sobre 

Cristina García.

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

Cristina García i Rafel Espinar,
millors esportistes locals del 2010
La nit del passat divendres 10 de desembre, al Pavelló Municipal d’Esports, 
va tenir lloc la festa de tots els i les esportistes locals: la Nit de l’Esport. 
L’edició d’enguany va comptar amb un convidat d’honor, Sandro Rosell, 
president del FC Barcelona. 

ESPORTS

HI VAN ASSISTIR PROP DE 800 PERSONES

ELS PREMIATS AMB L’ALCALDE, EL REGIDOR D’ESPORTS I SANDRO ROSELL
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Cristina García és una espor-

tista lliçanenca que practica la 

modalitat esportiva de la BMX 

(bicicleta de motocròs –esport 

olímpic) i que compta amb un 

amplíssim palmarès des de 

l’any 2008. Durant aquest any 

2010 ha quedat: campiona del 

trofeu de la Generalitat, cam-

piona de la Lliga catalana, 

campiona de Catalunya, cam-

piona d’Espanya, 11a al cam-

pionat d’Europa, campiona 

del trofeu de l’Ebre, campiona 

a Cavallion, campiona de 

l’Open La Clau, 2a al campio-

nat d’Aragó i 1a al campionat 

de Madrid.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va fer 

lliurament del premi al millor 

esportista de Lliçà d’Amunt de 

l’any 2010, que va recaure 

sobre Rafel Espinar.

Rafel Espinar té una llarga tra-

jectòria en l’atletisme federat, 

cros, curses en ruta i, des del 

2006, de triatló de llarga dis-

tància federat. Ha obtingut 

grans resultats en diverses com-

peticions i aquest any 2010 ha 

aconseguit: el subcampionat de 

la seva categoria al campionat 

d’Europa de triatló a Vitoria 

Gasteiz i el campionat d’Espa-

nya de llarga distància de l’Ho-

me de Ferro Eivissa 2010.

Els altres premiats de la Nit de 

l’Esport 2010 van ser els 

següents:

1a categoria - Premis a entitats i/o clubs 

d’esports col·lectius

•  Per ascens de categoria d’alguns dels equips que 

integren l’entitat i/o club. Es van donar tants 

premis com ascensos s’havien aconseguit.

•  Per la consecució de títols com a campions de 

la categoria corresponent. Es van donar tants 

premis com títols aconseguits.

CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D’AMUNT

Escola de Futbol Blaus

Campions de lliga i copa

CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D’AMUNT

Juvenil A

CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT

Pre-mini masculí

Com a campió de la seva categoria

CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT

Mini masculí

Com a campions de Lliga

CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT

Pre-mini masculí

Com a campions de lliga i invictes

CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT

Infantil masculí

Com a campiona de la fase prèvia

CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT

Junior masculí

Com a campions de la lliga regular i classifi-

cació pels campionats de Catalunya 

FUTBOL SALA LLIÇÀ D’AMUNT

Equip infantil

3r de la seva categoria i màxim equip goleja-

dor

FUTBOL SALA LLIÇÀ D’AMUNT

Equip infantil 

Campió de la seva categoria i màxim equip 

golejador 

2a categoria - Premis a entitats i/o clubs 

d’esports individuals

•  Per la consecució de títols com a campions de 

la modalitat de l’esport que practiquen. Es van 

donar tants premis com persones havien acon-

seguit títols.

•  Per la consecució d’algun rècord a la modalitat 

esportiva que practiquen. Es van donar tants 

premis com persones havien aconseguit 

rècords. 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SHORYN RYU 

Per diversos podis en diferents competicions 

AMUNT CLUB CICLISTA

Per diversos podis en diferents competicions

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC LLIÇÀ 

D’AMUNT

Per diversos èxits durant aquesta campanya 

CLUB D’ESCACS LLIÇÀ D’AMUNT

Per diversos èxits durant aquesta temporada 

competint sota el nom de la Vall del Tenes

CLUB BILLAR LLIÇÀ D’AMUNT

Per l’ascens de categoria

3a categoria - Premis als Valors Esportius

•  Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca forma-

tiva, esportiva i social en el municipi per esportistes 

en edat escolar:

-  Club d’Escacs Lliçà d’Amunt 

-  Assosiació Shorin Ryu Karate 

-  Futbol Sala Lliçà d’Amunt 

-  Club Esportiu Lliçà d’Amunt 

•  Premi a l’entitat per la consolidació i difusió de 

Lliçà d’Amunt mitjançant la pràctica esportiva 

i pel desenvolupament de grans esdeveni-

ments:

-  Grup 24 hores 

-  Club Billar Lliçà d’Amunt 

-  Club Atlètic Lliçà 

•  Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca 

important en el foment de l’esport femení:

-  Amunt Club Ciclista

-  Club Bàsquet Lliçà d’Amunt 

-  Club Patinatge Artístic 

•  Premi a l’entitat per mantenir l’esperit esportiu 

en la pràctica del lleure:

-  BTT Concos 

-  Tennis Taula L’Aliança 

-  Associació de Veterans de Futbol 

-  Club Coloms Esportius 

-  Sociedad Pajaril Adela i Societat Caçadors 

L’Esquirol Petit

5a categoria – Premi Especial de la Regidoria 

d’Esports

Premi de reconeixement i distinció honorífica 

de la Regidoria d’Esports a la persona que pel 

seu historial i trajectòria ha fet possible un 

desenvolupament de l’esport lliçanenc.

Enguany aquest premi va recaure sobre Pedro 

Arenas Pintor, una persona que al llarg de la 

seva vida s’ha desviscut per l’esport del futbol, 

una persona que sempre ha estat quan el club 

l’ha necessitat. El lliurament del premi va anar 

a càrrec de l’Alcalde, Ignasi Simón.

També es van lliurar els premis de les lligues 

de lleure de la regidoria d’Esports:

•  Premis de la Lliga de Petanca:

-  1r Classificat: Can Costa

-  2n Classificat: Club Petanca Can Farell

-  3r Classificat: Can Marqués

•  Premis de la Lliga de Futbol Sala: 

-  1r Classificat: Las Marias de Can Costa

-  3r Classificat: Ca L’Estapé

Tots els assistents a la Nit de l’Esport 

2010 van rebre un obsequi consistent en 

un podòmetre que compta passes, 

quilòmetres, milles i calories, juntament 

amb un plànol dels petits recorreguts 

senyalitzats al municipi, per anar a 

passejar.

ACTUACIÓ DE LES STARLETS

EXHIBICIÓ DE TRIAL DE MIGUEL CEPILLO

L’ACTE VA COMPTAR 

AMB DUES ACTUACIONS DE BALL

I UNA EXHIBICIÓ DE TRIAL
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El gimnàs del Pavelló d’Es-

ports ofereix tot tipus de clas-

ses dirigides (aeròbic, steps, 

GAC, manteniment, karate, 

jazz, pilates, txi-kung, TBC...) 

en un amplíssim horari.

Hi ha diferents tipus d’abona-

ments: anticipats, de 3, 6 i 9 

mesos, amb obsequis, i si estàs 

empadronat a Lliçà d’Amunt 

et pots beneficiar de descomp-

tes per a membres d’una ma -

teixa família; descomptes per a 

famílies nombroses; 50% de 

descompte per a aturats; i des-

comptes per a majors de 60 

anys. També pots optar per 

una entrada puntual d’un dia 

per 8 euros i tindràs accés a les 

classes dirigides, a la sala de fit-

ness i a la zona de relaxació.

ALTRES ACTIVITATS: 

Activitat física

per a gent gran

Si tens més de 60 anys i vols rea-

litzar una mica d’exercici físic, la 

regidoria d’Esports va posar en 

marxa el mes d’octubre un altre 

grup d’Activitat Física per a 

Gent Gran en el qual encara hi 

ha places vacants. 

Horari: dimarts i dijous de 

16.10 a 17 h.

Lloc: Pavelló d’Esports.

Preu: Empadronades a Lliçà 

d’Amunt (gratuït) / No empa-

dronats a Lliçà d’Amunt 

(7,55 euros de matrícula i 

6,25 euros mensuals).

Places limitades.

Classes de street dance

Si vols aprendre a ballar aques-

ta modalitat de ball urbà, en la 

qual s’involucren estils de 

dansa com funk, hip-hop, 

break-dance, etc., anima’t i vine 

al Pavelló d’Esports!

Curs: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

Horari: dimarts i dijous de 

18.30 a 19.15 h.

Lloc: Pavelló d’Esports.

Preu: 20,35 euros de matrí-

cula i 12,50 euros mensuals.

Classes de karate

INFANTIL

Curs: de 1r a 6è de Primària

Horari:

dilluns i dimecres de 17.45 a 

18.30 h.

Lloc: Pavelló d’Esports.

Preu:

20,35 euros de matrícula i 

12,50 euros mensuals.

ADULTS

Horari: dilluns i dimecres de 

20.20 a 21.20 h.

Lloc: Pavelló d’Esports.

Preu: 20 euros mensuals.
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Després de Nadal... 
mou-te, apunta’t
al Gimnàs!

ESPORTS

Després de Nadal és un bona època per apuntar-
se al gimnàs per realitzar exercici físic i baixar 
aquells quilets de més que s’han guanyat durant 
les festes nadalenques.

HORARIS ACTIVITATS DIRIGIDES A PARTIR D'OCTUBRE

Inici Final Espai DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9’10H -10H
S1 TBC AERÒBIC STEPS TONIFICACIÓ GAC-ESTIRAMENTS

S2 AEROSALSA TONIFICACIÓ

10’15H-11’15H
S1

S2 CHI KUNG CHI KUNG

13’20H-14’10H
S1 TBC TBC TONIFICACIÓ

S2

15’15H-16’05H
S1 TBC TONIFICACIÓ STEPS-TONO TONIFICACIÓ GAC-ESTIRAMENTS

S2 PILATES INICIACIÓ PILATES INICIACIÓ

16’15H-17’05H
S1

S2 TXI KUNG GENT GRAN TXI KUNG GENT GRAN

17H-17’45H
S1 GAC TONIFICACIÓ

S2

18’10H-19H
S1 TONIFICACIÓ TONIFICACIÓ

S2

18’30H-19’20H
S1 TONIFICACIÓ TBC

S2

19H-20’30H
S1 AEROTO STEPSTO AEROTONO

S2

19’50H-20’40H
S1 BATUCA COREOGRAFIES

S2

19’15-20’05H
S1

S2 PILATES PILATES 

19’30H-20’20H
S1

S2 PILATES INICIACIÓ PILATES INICIACIÓ

20’20 - 21’20H
S1

S2 KARATE KARATE

20’40H-21’30H
S1 TBC BODY TRAINING TBC AERÒBIC STEPS

S2

S1: GIMNÀS S2: SALA TATAMI ■ INTENSITAT BAIXA ■ INTENSITAT MITJANA ■ INTENSITAT ALTA
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A partir del 3 de gener i fins el 

28 de febrer ja es pot entregar 

el carnet d’usuari de la deixal-

leria de l’any 2010 per obtenir 

la bonificació del 15% sobre la 

taxa de residus de l’any 2011. 

Recordeu que per obtenir 

aquesta reducció cal haver visi-

tat la deixalleria un mínim de 

deu vegades repartides durant 

l’any i tenir el carnet amb els 

segells corresponents.

L’entrega del carnet s’ha de fer a 

l’Organisme de Gestió Tribu-

tària, carrer Rafael de Casano-

vas, 6, primer pis, de dilluns a 

divendres de 8.30 a 14 hores.

Per altra banda, enguany es 

modernitza el sistema del car-

net de la deixalleria i es trans-

forma en una targeta amb codi 

de barres. El funcionament del 

nou sistema és el següent:

•  Les dues deixalleries del 

municipi, tant la del centre, 

gestionada pel Consorci de 

Residus del Vallès Oriental, 

com la de Palaudàries, ges-

tionada per l’Ajuntament, 

disposaran d’un lector de 

codi de barres.

•  El codi de barres informarà 

de les dades del titular de la 

taxa, i la visita quedarà regis-

trada informàticament, així 

com els materials que aporti 

a la deixalleria.

•  Cada vegada que es vagi a la 

deixalleria i es vulgui fer 

constar la visita caldrà portar 

la targeta d’usuari.

•  Les condicions per optar a la 

bonificació de la taxa de l’any 

2012 seran les mateixes: 

haver utilitzat la deixalleria 

un mínim de 10 vegades 

repartides durant l’any.

Els avantatges de la nova tar-

geta, que serà de plàstic i de la 

mida d’una targeta de crèdit, 

són diversos:

•  Major comoditat per guardar 

la targeta

•  La primera emissió és gra-

tuïta per a cada titular

•  Si es perd la targeta no es 

perd la informació de les visi-

tes anteriors. 

•  No caldrà sol·licitar la boni-

ficació de la taxa per escrit. A 

principis de l’any 2012 s’ava-

luaran les dades informàti-

ques de totes les visites i es 

procedirà a aplicar la bonifi-

cació directament sobre la 

taxa de cada titular que hagi 

complert les condicions.

•  La mateixa targeta servirà 

d’un any per l’altre i no cal-

drà obtenir-ne una de nova 

cada any.

Com obtenir la nova targeta 

d’usuari de la deixalleria

A partir del proper 3 de gener 

de 2011 heu d’anar a l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà de l’Ajun-

tament de Lliçà d’Amunt i 

sol·licitar la targeta per escrit. 

Les dades que heu d’aportar 

són:

•  Nom i cognoms del titular de 

la taxa de residus.

•  Còpia del rebut de la taxa de 

residus de l’any anterior.

•  Adreça exacta del domicili de 

residència.

Amb aquestes dades es proce-

dirà a imprimir les targetes a 

través d’una empresa especia-

litzada. Al cap d’uns 10 dies ja 

es podrà passar a recollir la tar-

geta per la mateixa Oficina 

d’Atenció al Ciutadà. 

Com que la targeta no tindrà 

caducitat i servirà per a cada 

any, amb aquest sistema, si no 

hi ha cap incidència, no caldrà 

tornar a l’Ajuntament ni per 

tornar el carnet utilitzat ni per 

sol·licitar el nou. 

El termini per obtenir la nova 

targeta d’usuari de la deixalle-

ria és des del 3 de gener fins el 

28 de febrer de 2011, en dies 

laborables, de 8 a 14 hores i de 

16 a 19 hores, excepte el diven-

dres, de 8 a 14 hores.

Esperem que aquest nou siste-

ma, que ja funciona en d’altres 

municipis de la comarca amb 

èxit, resulti més útil i còmode 

per a la ciutadania de Lliçà 

d’Amunt.

MEDI AMBIENT

Nova targeta d’usuari de la 
deixalleria i bonificació de la 
taxa de residus
Enguany es modernitza el sistema del carnet de la deixalleria i es transforma 
en una targeta amb codi de barres. Per altra banda, a partir del 3 de gener 
ja es pot entregar el carnet d’usuari de la deixalleria de l’any 2010 per 
obtenir la bonificació del 15% sobre la taxa de residus de l’any 2011.

És important recordar que tant 

les famílies que vulguin comen-

çar a fer-ho com les famílies que 

ja ho estan fent, bé sigui a través 

de la campanya de l’Ajuntament 

o bé per iniciativa pròpia, cada 

any han de sol·licitar per escrit la 

bonificació a l’Organisme de 

Gestió Tributària, carrer Rafael 

de Casanovas, 6 primer pis, de 

dilluns a divendres de 8.30 a 14 

hores. El període per sol·licitar-

la és des del 3 de gener al 28 de 

febrer de 2011.

Xavier Martínez Reches, resi-

dent al barri de Mas Bo, ha 

estat el guanyador del concurs 

del web de la Setmana de la 

Ciència. Martínez va resoldre 

correctament els cinc proble-

mes de lògica apareguts al web 

municipal cada dia de la Set-

mana de la Ciència, del 15 al 

19 de novembre. 

El premi consistia en una 

estada d’un cap de setmana 

per a dues persones al Centre 

de desenvolupament sosteni-

ble de la Fundació Catalunya 

Caixa a les Planes de Son.

El regidor de Medi Ambient, 

Pere Grau, li va fer lliurament 

del premi el passat 13 de 

desembre.

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Recordatori per les famílies que 
fan compostatge domèstic
Les famílies que facin compostatge domèstic de la fracció 

orgànica (restes de la cuina i del jardí) poden obtenir una 

bonificació del 10% sobre la taxa de residus, que es pot 

sumar al 15% de la bonificació per ús de la deixalleria.

Xavier Martínez, 
guanyador del 
concurs del web
de la Setmana de la Ciència

NOU CARNET DE LA DEIXALLERIA

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, encarregada 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.

Adopta un animal!

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

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: Makala (perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Caçador

Sexe: Femella

Edat: 5 mesos

Dies CAD: 2 mes

Nom: Bruna (Perdut)

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: X Labrador

Sexe: Femella

Edat: ---

Dies CAD: 0 mes

Nom: Eureka 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Femella

Edat: 3 anys i 7 mesos

Dies CAD: 7 mesos

Nom: Pilu (Perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Mascle

Edat: 1 any i 6 mesos

Dies CAD: 6 mesos

EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT LLIURA 

EL PREMI AL GUANYADOR
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Ignasi Simón, com a portaveu 

del Partit dels Socialistes de 

Catalunya, va iniciar el debat. 

Simón va assenyalar que “a pocs 

mesos de les eleccions munici-

pals cal repassar la gestió realit-

zada durant aquests gairebé 

quatre anys de legislatura”. Va 

parlar sobre la importància de 

la planificació en aquest temps 

citant alguns dels plans fet, en 

aquest mandat com ara el Pla 

Local d’Habitatge, el Pla Estra-

tègic Comercial, el Pla Estratè-

gic Local, el Pla d’Ordenació 

Urbanístic Municipal (POUM) 

o el Pla d’Equipaments Cultu-

rals que s’està portant a terme 

actualment.

Un altre punt destacable de la 

seva exposició va estar dedicat a 

les inversions d’aquest mandat. 

L’actual alcalde va parlar de les 

obres iniciades per l’anterior 

equip de govern que ha acabat 

l’actual, així com de les obres 

que s’han iniciat i finalitzat en els 

darrers quatre anys, com el Mer-

cat Municipal de Ca l’Artigues, 

el Centre de Rehabilitació Física, 

la Variant del Camí de la Serra, 

l’Escola Bressol Nova Espurna, 

etc. En aquesta línia, el portaveu 

socialista va remarcar “la impor-

tància de la capacitat gestora de 

l’equip de govern actual”.

Malgrat l’actual situació econò-

mica, Simón va destacar la gran 

inversió econòmica feta durant 

el mandat i va voler aclarir que 

“tot i estar endeutat, l’Ajunta-

ment es troba dintre dels límits 

permesos i amb capacitat finan-

cera per retornar els préstecs”.

A més del tema inversions, 

Simón, també va parlar d’altres 

projectes desencallats per l’ac-

tual equip de govern, com la 

instal·lació de Mango al muni-

cipi o la clausura de l’activitat 

de telefonia mòbil de l’antena 

situada a l’avinguda Països 

Catalans.

Des del punt de vista de serveis, 

Simón va explicar que “l’Ajun-

tament ha millorat l’atenció al 

ciutadà amb la creació de l’Ofi-

cina Municipal d’Informació al 

Consumidor (OMIC), noves 

eines telemàtiques o la partici-

pació com a ajuntament pilot 

en projectes com GECODIT, 

E-Dibam, portal d’entitats, 

etc.”

També en aquest període s’ha 

millorat el servei de recollida de 

residus, s’ha creat el servei d’as-

sessorament laboral per a joves, 

s’ha fomentat la promoció 

econòmica, s’han creat llocs de 

treball per a persones del muni-

cipi a través dels Plans d’Ocupa-

ció, s’ha donat la possibilitat de 

fraccionar més els impostos, 

s’han aplicat descomptes en les 

taxes i preus públics, s’ha refor-

çat l’àrea de Serveis Socials per 

atendre la creixement demanda i 

s’han creat programes per a 

empresari, formatius i del 

foment del civisme. Per finalit-

zar la seva intervenció, Ignasi 

Simón es va mostrar satisfet de la 

feina feta en aquesta legislatura.

En segon lloc va parlar el porta-

veu de CiU, Pere Grau, que va 

centrar la seva intervenció en el 

projecte de l’actual equip de 

govern “d’iniciar la correcció 

del nostre model de poble: 

monofuncional, dispers i de 

baixa densitat.”

Grau va explicar que el model de 

poble monofuncional, és a dir, 

de poble dormitori, cal corregir-

lo creant espais per a altres acti-

vitats econòmiques més enllà de 

la construcció. El Pla General 

permet destinar espais a altres 

usos econòmics, com és l’indus-

trial amb la implantació de 

Mango i Biokit, la del sector de 

Can Pedrals i la consolidació 

urbana del Molí d’en Fonolleda. 

Aquesta implantació suposarà 

un augment dels ingressos muni-

cipals. Grau va afegir, que amb 

“l’increment d’ingressos munici-

pals es podrà proveir millor àrees 

com cultura, joventut, educació, 

gent gran, esports, etc, i millorar 

el conjunt de serveis que es pres-

ten a la ciutadania”.

Un altre ús que permet la nova 

planificació en relació al sòl 

residencial és la construcció 

d’habitatges plurifamiliars des-

tinats a sectors de la població 

que actualment estan exclosos 

de l’oferta actual per qüestions 

econòmiques.

Pel que fa al sòl rural, que cal 

conservar i mantenir, es poten-

cia la creació d’economies fami-

liars que el preservin viu. És per 

això que es necessita la planifi-

cació urbanística per protegir 

els espais rurals del municipi.

Segons el portaveu de CiU, l’ac-

tual equip de govern té una 

visió conjunta del planejament 

urbanístic i es necessita el 

POUM com un instrument per 

corregir la situació actual d’in-

sostenibitat del municipi. 

L’aprovació inicial del POUM 

és una proposta concreta, per 

reflexionar, tot i que Grau va 

remarcar que no era definitiva.

Un cop repassada l’àrea d’urba-

nisme, el portaveu convergent 

va fer esment d’altres regidories 

de CiU.

Pel que fa a Cultura i Coopera-

ció va parlar de la feina feta en 

la celebració de les festes tradi-

cional de la població, la 

col·laboració i complicitat amb 

les entitats del poble i el foment 

de la participació ciutadana en 

totes les activitats programades 

amb l’objectiu de “fer poble”.

Des de la regidoria de Joventut 

s’ha donat suport als joves per 

facilitar-los l’accés al mercat 

laboral i a l’habitatge, s’ha esti-

mulat la pràctica formativa i 

professional i s’ha ampliat l’ofer-

ta cultural i en l’oci i el lleure. 

Pel que fa a l’àmbit educatiu, 

Grau va destacar les obres d’ur-

banització de Can Cuscó per a 

un nou IES i que les escoles 

bressol municipals són un refe-

rent educatiu a la comarca.

En temps de crisi s’ha augmen-

tat la dotació econòmica per fer 

front a l’augment de les deman-

des d’ajuts a Serveis Socials i 

s’ha treballat també per fomen-

tar les polítiques d’igualtat i 

altres programes, com ara el 

Programa d’Activitats Educati-

ves, el Programa de Prevenció 

de Drogues, l’Espai Obert, etc.

Pere Grau també va explicar els 

projectes realitzats des de la 

regidoria de Medi Ambient, 

com ara les campanyes de difu-

sió sobre la tinença responsable 

d’animals, la neteja de parcel·les, 

la Setmana de la Ciència o la 

gestió de residus.

Per acabar amb la seva inter-

venció, el portaveu convergent 

va fer esment del projecte de 

construcció d’habitatges de 

protecció oficial (HPO) a Ca 

l’Artigues i Can Salgot.

En tercer lloc va intervenir el 

portaveu del Partit Popular, 

Josep Santiago Ariza, que va fer 

una exposició sobre la feina feta 

en aquesta legislatura.

El portaveu popular va destacar 

que quan l’actual equip de 

govern va prendre possessió van 

eliminar la taxa de les franges 

forestals, un impost que al seu 

judici era insolidari.

Santiago va destacar que també 

es van dur a terme totes les ges-

tions necessàries per a la con-

strucció del CAP Palaudàries i 

també es va construir l’aparca-

ment del CAP.

Aquest equip de govern també 

ha iniciat i finalitzat altres 

obres, com ara el desmantella-

ment de múltiples obstacles de 

la via pública, la construcció de 

la Variant del Camí de la Serra, 

que va costar 1,8 milions d’eu-

ros i que ha estat subvenciona-

da totalment pel FEOSL del 

govern central.

Altres obres destacades pel por-

taveu van ser la construcció del 

camí de vianants de Palaudàries; 

el nou Centre de Rehabilitació 

Física que dóna cobertura a 

usuaris de tota la Vall del Tenes 

i que va suposar una inversió de 

232 mil euros; la urbanització 

de Ca l’Oliveres i el Pla; la cons-

trucció de la deixalleria de 

Crònica del debat sobre l’Estat del Municipi
El passat 2 de desembre va tenir lloc la tercera edició del Debat sobre l’Estat del Municipi. L’obertura de l’acte va anar a càrrec de 
l’alcalde Ignasi Simón, que va recordar que aquest és un debat assimilable al Debat sobre l’Estat de la Nació on s’exposen temes 
d’interès sobre el passat, el present i el futur del poble, i on el principal objectiu és fer arribar al ciutadà la tasca que es fa des del 
govern municipal. A continuació, els portaveus de cada grup municipal, que van disposar de 15 minuts per fer la seva intervenció.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MOMENT DEL DEBAT

L’OBJECTIU PRINCIPAL DE L’ACTE ÉS

FER ARRIBAR AL CIUTADÀ LA TASCA

QUE ES FA DES DEL GOVERN MUNICIPAL
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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.

Els participants es concentra-

ran a les 9 del matí al Pinar de 

la Riera, on se’ls oferirà un 

esmorzar. A les 10 del matí, en 

aquest mateix lloc, s’obrirà la 

Mostra de bestiar. 

A les 12 del migdia hi haurà la 

benedicció dels animals a la 

plaça de l’Església, des d’on 

s’iniciarà una cercavila pels 

carrers del poble. A les 12.30 h 

se celebrarà un missa solemne. 

I, a les 13.30 h, al Pinar de la 

Riera, la Hípica Can Janàs ofe-

rirà un espectacle eqüestre. A 

continuació, hi haurà una 

ballada de sardanes amb la 

cobla Rosaleda. 

A la tarda, a les 19.30 h, a 

l’Ateneu l’Aliança, l’orquestra 

Rosaleda oferirà un concert; 

l’entrada és gratuïta. Tot seguit, 

hi haurà ball de fi de festa.

CULTURA

Festa de Sant Antoni Abat
La Festa de Sant Antoni Abat se celebrarà el diumenge 30 de gener.

Palaudàries; la pista poliespor-

tiva de Palaudàries, etc.

Pel que fa a la construcció de 

l’Escola Bressol Nova Espurna, 

Santiago va explicar que “vàrem 

fer algunes modificacions del 

projecte de l’anterior equip de 

govern i la vam construir en el 

temps rècord de cinc mesos”.

També va explicar que ja s’han 

licitat les obres del vial d’accés 

a l’aparcament del nou IES 

Sant Valerià que tindrà un cost 

de 1,8 milions d’euros finançat 

per l’Ajuntament i el PUOSC.

El portaveu popular, però, va 

voler dedicar una menció espe-

cial a la gran obra d’aquesta 

legislatura: la biblioteca Ca 

l’Oliveres. Santiago va explicar 

que, “tot i els dubtes de l’oposi-

ció, aquest equip de govern va 

tirar endavant la construcció de 

la biblioteca que s’ha convertit 

en referent a la comarca”. 

En la seva intervenció Josep 

Santiago també va fer referèn-

cia a obres com les del Molí 

d’en Fonolleda, els enllumenats 

de Can Farell i Can Salgot, el 

clavegueram de Can Franquesa, 

i la bona gestió feta pel govern 

en el tema del sanejament 

d’aigües residuals.

També va parlar de projectes de 

futur com la piscina coberta, 

que s’ha aturat pel moment de 

crisi actual, el camí de vianants 

de Can Farell a Pineda Feu que 

està en fase d’estudi, i també va 

anomenar altres fets de la legis-

latura com el nou local social 

de Can Salgot, el de Can Roure, 

el nou Casal de la gent gran, la 

coberta de la pista poliesportiva 

annexa del Pavelló Municipal i 

la construcció d’HPO a Ca 

l’Artigues i Can Salgot.

Joaquim Ferriol, portaveu 

d’ERC, en el seu torn es va mos-

trar sorprès pel discurs de l’equip 

de govern centrat en “retrets del 

que va fer ERC i ICV-EUiA, 

que va deixar de ser govern fa 

quatre anys”. Ferriol va criticar 

la gestió econòmica del govern 

afirmant que durant aquest 

mandat “s’ha produït un incre-

ment de les despeses que no s’ha 

pogut controlar. La capacitat 

inversora d’aquest govern ha 

vingut per Mango, pels plans de 

l’Estat i per préstec bancari. Els 

ingressos només han crescut un 

1% i les despeses s’han incre-

mentat un 10% anual”.

Ferriol va dir que l’actual equip 

de govern havia criticat el pro-

jecte de la Biblioteca fins que es 

va inaugurar. 

Fent referència al tema Mango, 

el portaveu d’Esquerra va consta-

tar que a dia d’avui encara no 

han començat les obres i va criti-

car que s’està trigant més de dos 

anys en aprovar una reparcel-

lació.

Pel que fa a la variant del Camí 

de la Serra, des d’ERC es va votar 

en contra de què es destinés la 

subvenció del FEOSL a aquest 

projecte ja que consideraven que 

no es descongestionaria el trànsit 

pel centre del poble. Ferriol, va 

voler constatar que en la seva 

opinió aquest camí no serveix 

per a allò que es va crear perquè 

“no hi passa ningú”.

En referència al Quart Cinturó, 

Ferriol va manifestar la seva 

oposició al traçat, sigui quin 

sigui.

En últim terme, el portaveu va 

parlar de projectes com l’Escola 

Bressol Nova Espurna i la biblio-

teca, pels quals ja hi havia una 

subvenció demanada. I pel que fa 

al CAP de Palaudàries, Ferriol va 

respondre que el projecte ja esta-

va acabat quan va entrar l’actual 

equip de govern i només quedava 

l’execució per part de GISA.

Ferriol també va criticar la 

manca d’obres fetes pel poble 

declarant que “estava abando-

nat” i que no s’havia asfaltat res 

en aquest temps de mandat. El 

portaveu d’Esquerra va criticar 

la gestió de l’actual equip de 

govern.

L’últim torn del debat va ser pel 

portaveu de ICV-EUiA, Fran-

cisco León, que va destinar el 

seu temps a interrogar al govern 

sobre temes com l’aprovació del 

POUM i la posició del govern 

respecte a aquest pla; la postura 

del tripartit sobre el Quart Cin-

turó i quines accions tenen pre-

vistes; i a l’últim León va voler 

saber si l’actual equip de govern 

té garantida la compra dels ter-

renys per part de Mango.

Un cop acabades les exposi-

cions, cada partit polític va dis-

posar de cinc minuts de rèplica 

i a continuació es va donar pas 

a tres torns de 10 preguntes del 

públic assistent, que van for-

mular qüestions com ara: el 

POUM, els barracons del nou 

IES, el camí de vianants cap a 

Granollers, el camí de vianant, 

de Can Roure a la deixalleria, el 

Quart Cinturó, etc.

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS DE L’ANY PASSAT
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El tret de sortida el donarà la 

companyia Versus & Cia. amb 

l’obra de teatre “Les nenes no 

haurien de jugar a futbol”. 

Serà el proper dissabte 29 de 

gener. 

La següent proposta arribarà a 

l’escenari de l’Ateneu l’Aliança 

el 26 de febrer. En aquesta oca-

sió, es tracta d’una proposta 

musical. La cantant Beth pre-

sentarà el seu primer disc en 

català “Segueix-me el fil”.

El dia 26 de març tornarem a 

tenir teatre. La companyia La 

Troca oferirà la comèdia “La 

majoria de suïcidis són en diu-

menge”, dirigida per Jordi Vilà 

Zapata i interpretada per Borja 

Tous i Mercè Martínez.

La darrera cita de la nova tem-

porada del cicle MUDA’T 

serà el 30 d’abril amb una 

“autèntica sessió de risoterà-

pia” de la mà de Quim Mas-

ferrer de Teatre de Guerrilla 

amb l’espectacle teatral d’hu-

mor “El xarlatan”.

L’Associació de Botiguers i 

Comerciants de Lliçà d’Amunt 

col·labora amb el cicle MUDA’T

El passat 27 de novembre es 

va representar a l’Ateneu 

l’Aliança l’espectacle de Dani 

Pérez “Cazando Gamusinos”, 

emmarcat dins del cicle 

MUDA’T. A diferència dels 

espectacles anteriors, aquesta 

proposta va comptar amb la 

col·laboració de l’Associació 

de Botiguers i Comerciants de 

Lliçà d’Amunt. Això va fer 

possible omplir l’Aliança amb 

prop de 200 persones, fet que 

des de l’organització es valora 

molt positivament. A més, 

per als comerços associats ha 

estat una bona campanya de 

dinamització, ja que s’obse-

quiava el volum de compra: 

15 euros amb una entrada; 25 

euros amb dues entrades. En 

total, els comerços de Lliçà 

d’Amunt han distribuït 100 

entrades ,  l a  mei ta t  de 

l’aforament total. 

Donada la bona rebuda, s’es-

pera poder repetir l’experièn-

cia en futures actuacions.

El primer espectacle del cicle 

MUDA’T d’aquesta temporada 

ens arriba de la mà de la compa-

nyia Versus & Cia. Es tracta 

d’una obra de teatre titulada 

“Les nenes no haurien de jugar 

a futbol”. L’espectacle, d’una 

durada de 65 minuts, està dirigit 

per Marta Buchaca i interpretat 

per Sara Espígul, Borja Espinosa 

i Susanna Garachana.

La sinopsi de l’obra diu així:

“L’Anna, una nena de dotze 

anys, la Lídia, una noia de 

trenta, i el Josep, un home de 

cinquanta, han tingut un acci-

dent de cotxe. Els seus fami-

liars no saben qui són les altres 

persones que anaven al cotxe 

amb ells. Qui són l’Anna, el 

Josep i la Lídia? De què es 

coneixen? On anaven? I el més 

important: per què cap d’ells 

havia parlat de l’existència dels 

altres?”

Les entrades es posaran a la 

venda entre els dies 3 i 28 de 

gener a l’OAC de l’Ajunta-

ment. El preu és el següent:

•  Anticipades i socis de 

l’Aliança: 8 euros

•  Taquilla: 10 euros

•  Menors de 18 anys i amb 

el Carnet d’El Galliner: 

5 euros

CULTURA

Teatre: “Les nenes no haurien de jugar a futbol”
Aquesta obra de teatre tindrà lloc el dissabte 29 de gener, a les 20 h, a l’Ateneu l’Aliança.

IMATGE DE L’OBRA DE TEATRE

CULTURA

EL XARLATAN

LA CANTANT BETHLA MAJORIA DE SUÏCIDIS SÓN EN DIUMENGE

LES NENES NO HAURIEN DE JUGAR A FUTBOL

MUDA’T, el cicle de música,
dansa i teatre, inicia una nova temporada
Comença un nou any i també s’inicia una nova temporada del cicle MUDA’T. 

Recordem que el dissabte 1 de 

gener, a les 19 h, al Pavelló 

d’Esports Municipal, compta-

rem amb el Concert de Cap 

d’Any del Vallès Oriental, 

organitzat entre el Consell 

Comarcal i la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament. 

Aquesta és una de les novetats 

de la programació de Nadal 

d’enguany. Com ja és tradicio-

nal al nostre municipi, en 

aquestes dates nadalenques, 

s’ofereix un Concert de Cap 

d’Any. I, aquest any, es tracta 

del Concert de Cap d’Any del 

Vallès Oriental, que es traslla-

darà a Lliçà d’Amunt, on es 

gravarà i l’endemà serà retrans-

mès per la xarxa de televisions 

locals de la comarca. 

Es presentarà l’obra “Magnifi-

cat”, de John Rutter, a càrrec 

del Cor de Cambra Anton 

Bruckner (directors: Josep 

Ramon Olivé i Júlia Sesé), el 

Cor de Cambra del Vallès 

Oriental (director: Josep Vila) 

i l’Orquestra Girona XXI. 

L’entrada serà gratuïta però 

caldrà recollir prèviament les 

entrades a les oficines de 

l’Ajuntament fins el dia 28 

de desembre o bé al Pavelló 

d’Esports el mateix dia de la 

representació.

CULTURA

Concert de
Cap d’Any
del Vallès
Oriental

CONCERT DE CAP D’ANY

DEL VALLÈS ORIENTAL
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Recordem que els dies 2, 3 i 4 de gener (diu-

menge, dilluns i dimarts) hi haurà la visita 

del Patge Anunciador als barris, per tal que 

els nens i nenes puguin avançar la carta a 

S. M. els Reis Mags d’Orient i també reco-

llir una torxa que hauran de portar quan 

vinguin a rebre a Ses Majestats el dimecres 

5 de gener. Les associacions de veïns de cada 

barri organitzaran una xocolatada pels nens 

i nenes assistents.

REIS D’ORIENT

PATGE REIAL

18.00h Plaça de Catalunya

 SORTIDA DE LA COMITIVA REIAL

  El recorregut serà: Plaça de Catalunya, Aliança, Anselm 

Clavé, canvi de sentit a l’alçada del c. Sant Joan, Anselm 

Clavé, Baronia de Montbui i Pavelló d’Esports.

18.15h PRIMER PUNT DE TROBADA: Carrer de l’Aliança

18.30h  SEGON PUNT DE TROBADA: Carrer Anselm Clavé 

cantonada carrer Sant Joan

19.00h  TERCER PUNT DE TROBADA: Carrer Anselm Clavé 

(davant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt) on es farà el 

LLIURAMENT DE L’ESTEL, LA CLAU I EL COR A 

S. M. ELS REIS MAGS D’ORIENT

19.30h Pavelló d’Esports

 SALUTACIÓ A S. M. ELS REIS MAGS D’ORIENT

Com els darrers anys, les portes del pavelló no s’obriran fins a uns 

minuts de l’arribada de S. M. Els Reis Mags, per la qual cosa us reco-

manem que gaudiu de la Cavalcada Reial i no feu cua al pavelló fins a 

l’hora de la seva obertura.

CULTURA

Visita del Patge Anunciador als barris

Gran Cavalcada
de Ses Majestats els 
Reis Mags de l’Orient

CULTURA

RECORREGUT

2 DE GENER

CA L’ARTIGUES 11h Local social

CAN FARELL 12h Local social

CAN XICOTA 17h Local social

NUCLI URBÀ 18h Plaça Catalunya

3 DE GENER

MAS BO I CAN LLEDÓ 16.30h Local social

CAN ROURE 17.30h Pistes de botxes de Can Roure

CAN ROVIRA NOU 18.30h Local social

CAN ROVIRA VELL 19.30h Local social

4 DE GENER

CAN SALGOT 16.30h Local social

CA L’ESTEPER 17.30h Local social

PINEDES DEL VALLÉS 18.30h Local social

CAN COSTA 19.30h Local social

Un any més Ses Majestats Els 

Reis Mags d’Orient arribaran 

a Lliçà d’Amunt carregats de 

joguines, regals i il·lusió per 

donar pas a la nit més màgica 

de l’any on tots els que s’hagin 

portat bé, trobaran un petit o 

gran regal. 

Així, doncs, el dimecres 5 de 

gener arribarà la Gran Caval-

cada de Ses Majestats els Reis 

Mags de l’Orient. La cavalca-

da recorrerà diversos carrers 

del municipi i acabarà al 

Pavelló d’Esports on els nens i 

nenes de Lliçà d’Amunt 

podran saludar personalment 

a Ses Majestats i rebre un petit 

obsequi.

Us recomanem tres punts per-

què pugueu esperar l’arribada 

de la Comitiva Reial:

Recordem que els dies 2, 3 i 4 

de gener, els més petits podran 

gaudir de cinema infantil; serà 

a les 11.30 h, al Pavelló de 

l’IES Lliçà.

El diumenge 2 de gener es 

podrà veure la pel·lícula “Toy 

Story 3”. El dilluns 3 de gener 

serà el torn de la pel·lícula 

“Shrek 4: Feliços per sempre”. 

I, el dimarts 4 de gener, es 

podrà veure la pel·lícula “Com 

entrenar el teu drac”. 

CULTURA

Cinema 
infantil

TOY STORY 3

SHREK 4

COM ENSINISTRAR UN DRAC
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Per cloure la programació de 

les festes del Nadal 2010-2011, 

tindrem la celebració del patró 

del nostre poble, el divendres 7 

de gener: Sant Julià (festa local 

d’hivern). L’Ajuntament ha 

organitzat una obra de teatre 

per celebrar aquesta diada. 

Es tracta de l’obra de teatre 

"Políticament incorrecte", a 

càrrec de la Companyia Clip 

Teatres. La representació tin-

drà lloc a les 21 h, a l’Ateneu 

l’Aliança.

L’entrada és gratuïta, prèvia 

recollida de la invitació a 

l’OAC de l’Ajuntament fins el 

dia 31 de desembre, o bé el 

mateix dia de la funció a la 

taquilla de la sala de l’Ateneu 

l’Aliança a partir de les 20 h. 

L’aforament és limitat.

"Políticament incorrecte" és 

una brillant comèdia-vodevil 

que centra la seva acció a l’Ho-

tel Palace. Un ministre del 

govern planeja passar la nit amb 

una diputada de l’oposició. El 

desastre comença quan desco-

breixen un cos atrapat a la 

finestra de l’habitació. Aquest 

serà el desencadenat d’una sèrie 

de situacions compromeses i 

d’enrenous que s’aniran desen-

volupant per la inusitada capa-

citat d’oratòria del ministre. 

"Políticament incorrecte" és un 

vodevil anglès, però no un de 

qualsevol, probablement és el 

vodevil més original, sorpre-

nent i sobretot divertit que s’ha 

estrenat a Londres.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

ha posat en marxa un protocol 

que defineix les condicions i el 

procediment que s’haurà de 

seguir per gaudir dels espais de 

la Biblioteca Municipal. La 

disponibilitat de les sales està 

subjecta a la compatibilitat 

amb els actes organitzats des de 

l’Ajuntament i la Biblioteca 

Municipal.

Per formalitzar la reserva de les 

sales, les persones interessades 

hauran de comprovar, en primer 

terme, la disponibilitat dels 

espais a través d’un correu elec-

trònic a la persona responsable 

de la Biblioteca navarroma@

diba.cat. Un cop reservada la 

data s’ha de presentar a l’Ajunta-

ment el formulari de sol·licitud 

de l’espai amb totes les dades 

sobre l’activitat. La persona res-

ponsable de la Biblioteca com-

provarà que es compleixin els 

requisits establerts en el proto-

col, i es posarà en contacte amb 

l’organitzador/a de l’acte. 

En el web municipal, a la 

pàgina de la Biblioteca Ca 

l’Oliveres (http://www.llica-

munt.cat/ca/Municipi/Equi-

paments.htm?id=9&pl=3) es 

pot consultar el protocol de 

cessió dels espais de la Biblio-

teca Ca l’Oliveres, així com la 

sol·licitud per formalitzar la 

seva reserva.

POLÍTICAMENT INCORRECTE

CULTURA

CULTURA

Per Sant Julià, teatre

S’aprova un protocol per cedir els 
espais de la Biblioteca Municipal
Entitats, institucions i artistes locals podran fer ús de la Sala d’actes i 
exposicions, i de la Sala polivalent de la Biblioteca Ca l’Oliveres per fer 
actes de caire social, cultural i educatiu.

La Biblioteca Ca l’Oliveres 

ja està al Facebook. 

Pots fer-te amic/ga de la Biblio-

teca Ca l’Oliveres al Facebook i 

obtindràs informació sobre acti-

vitats, serveis, articles de premsa, 

fotos de les activitats, etc.

CULTURA

La Biblioteca 
al Facebook

Habitatges de protecció oficial
S’inicia la 3a convocatòria pel procés d’adjudi-

cació de 39 habitatges, amb places d’aparca-

ment i trasters, a la promoció de Ca l’Artigues, i 

de 8 habitatges a la promoció de Can Salgot, 

amb protecció oficial.

La informació de les promocions, bases, preus i 

superficies la podreu trobar a la web de l’Ajunta-

ment, HPO, o bé trucant a les oficines de l’EMO 

(de 10.00 a 14.00 h; tel. 93 841 78 91).

Per optar a un habitatge, cal estar inscrit al regis-

tre únic de la Generalitat.
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El llibre “Recull Onomàstic de Lliçà d’Amunt” és un recull de noms de 
llocs, cases i persones del poble, amb l’explicació de l’origen i la història 
del mot, acompanyat de fotografies històriques i actuals.

El llibre “Recull Onomàstic de 

Lliçà d’Amunt”, de l’historiador 

Enric Garcia-Pey, editat per 

l’Ajuntament, es va presentar el 

passat 27 de novembre, al 

migdia, a la Biblioteca Ca l’Oli-

veres. Ton Gispert, de l’entitat 

Grup l’Abans, va donar la ben-

vinguda a més d’una vuitantena 

de persones que omplia la sala 

d’actes, plena a vessar. El Grup 

l’Abans va decidir acabar la feina 

del recull onomàstic de Lliçà 

d’Amunt, un treball que es va 

començar a fer fa temps però 

que any rera any queia en l’oblit. 

Per això, es va posar en contacte 

amb l’historiador Enric Garcia-

Pey i Pey perquè escrivís el libre 

i amb l’Ajuntament perquè en 

financés l’edició. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va 

encapçalar els parlaments. L’Al-

calde va dir que, malgrat la crisi 

econòmica, quan l’entitat Grup 

l’Abans es va posar en contacte 

amb l’Ajuntament, l’adminis-

tració local de seguida va tenir 

clar que havia de finançar l’edi-

ció d’aquest llibre que, segons 

paraules de l’Alcalde, és una 

joia. Simón va comentar que 

Lliçà d’Amunt és un poble que 

creix molt ràpid, on el 80% 

dels ciutadans només fa 30 anys 

que hi viu, i que per això és 

molt important tenir un escrit 

que ens ajudi a conservar la 

memòria històrica, que sovint 

es perd. L’Alcalde va agrair al 

Grup l’Abans la iniciativa i a 

Enric Garcia-Pey l’autoria del 

llibre. 

El filòleg Ramon Vilageliu, 

autor del pròleg del llibre, va ser 

el següent a parlar. El filòleg va 

comentar que estava d’acord 

amb l’exposició de l’Alcalde i 

que era un gran honor tenir 

aquest llibre perquè és urgent 

que no es perdi el patrimoni. 

Vilageliu va dir, “perquè em ve 

de gust i ve a to”, que hem de 

posar arrels en el poble, que 

necessitem identitat i pertinen-

ça, com a part d’una comunitat 

que som, i que hem de defen-

sar-ho, ja que els drets són en 

virtut a una comunitat. En 

aquest llibre hi ha material per 

fer moltes novel·les, va comen-

tar. El filòleg, que es va mostrar 

molt content de compartir 

taula amb els historiadors Joan 

Garriga i Enric Garcia-Pey, va 

presentar l’historiador Joan 

Garriga, convidat a l’acte, i va 

dir-ne, a part que compartien 

l’afició pel futbol, que era lli-

cenciat en dret i en història, i 

doctor en història, i que era 

autor d’una vintena de llibres i 

articles, i va destacar que el seu 

gran tema era el Vallès. 

L’historiador Joan Garriga va 

començar el seu parlament 

dient que se sentia entre amics 

i que estava molt content de 

ser en aquest acte de presenta-

ció d’un llibre d’un poble del 

Vallès i d’Enric Garcia-Pey. 

L’historiador va elogiar el 

pròleg de Ramon Vilageliu, 

que va qualificar de magnífic. 

També va tenir paraules d’elogi 

tant pel contingut com pel for-

mat del llibre. Garriga va 

comentar que aquest llibre 

ajudarà a que els vincles no es 

perdin. Tanmateix l’exposició 

de Joan Garriga es va centrar 

en l’autor del llibre, Enric Gar-

cia-Pey, del qual va dir que 

havia escrit una vintena de lli-

bres, concretament aquest era 

el número 27. També va dir 

que era membre de la Unió 

Excursionista i de la Societat 

d’Onomàstica. Joan Garriga 

va comentar que era fàcil refe-

renciar arxius en un llibre però 

que Enric Garcia-Pey, a més de 

referenciar-los, els ha treballat 

i ho ha escorcollat tot: ha fet 

una feina d’investigació molt 

important, ha fet un treball 

intens i extens. Segons parau-

les de Garriga, en la vintena de 

llibres que ha escrit, Garcia-

Pey ha treballat amb milers de 

registres i a més ha trepitjat el 

territori i ha contactat amb la 

seva gent; i això ho ha fet en 

pobles que no són el seu, que 

és Granollers. L’historiador 

Joan Garriga va comentar, a 

mode humorístic, algunes de 

les característiques dels lliça-

nencs, fent referència a noms 

que formen part del llibre 

d’onomàstica. Finalment, 

Garriga va agrair el rigor de la 

investigació de l’Enric i va dir 

que era una persona per emmi-

rallar-nos per la seva senzillesa, 

admirable, davant tanta feina 

feta sense fer gaire soroll. I va 

encoratjar a ell i a tothom a 

seguir aquest treball per vestir 

poble, comarca i país. 

L’autor, Enric Garcia-Pey, en el 

seu torn de paraula, va autode-

finir-se com a tafaner de mena 

i va parlar de la seva feina de 

recuperar noms, recollir-los i 

divulgar-los. Va donar les grà-

cies a Joan Vilardebó, que el va 

acompanyar a conèixer Lliçà 

d’Amunt, juntament amb la 

gent de l’Abans, als quals 

també els ho va agrair. Garcia-

Pey va comentar que es trac-

tava d’un treball fet feia 15 

anys i va agrair a l’Ajuntament 

la seva edició. També va tenir 

paraules d’agraïment pels 

membres del grup l’Abans i 

pels fotògrafs Gómez i Prims. 

Les fotografies històriques 

s’han tret del fons fotogràfic 

del llibre “Lliçà d’Amunt, 

recull fotogràfic” i les actuals 

han anat a càrrec dels fotògrafs 

Màrius Gómez i Josep Prims. 

També va agrair la feina feta de 

compaginació i impremta. 

Enric Garcia-Pey va explicar 

com moure’s pel llibre, que 

està per ordre alfabètic i té un 

índex final. Va parlar del títol i 

del mot “onomàstica”, que 

inclou moltes més coses que la 

toponímia. I va finalitzar el seu 

parlament dient que se sentia 

de Lliçà d’Amunt perquè aca-

bes estimant i sentint-te del 

lloc que treballes, tot i que ell 

és de Granollers, però a tocar 

de Lliçà d’Amunt. Enric Gar-

cia-Pey va desitjar que la gent 

gaudís molt del llibre. 

Finalment, Vicenta Sibat, pre-

sidenta del Grup l’Abans, va 

parlar de l’entitat Grup 

l’Abans, de com havia nascut i 

dels seus objectius. Aquesta 

entitat va néixer del grup de 

persones que va treballar en 

l’edició del llibre “Abans 

(recull fotogràfic de Lliçà 

d’Amunt, 1898-1976)”, que 

van decidir continuar trebal-

lant pel poble de Lliçà 

d’Amunt amb un objectiu 

clar: deixar per escrita la 

memòria històrica del poble. 

Sibat va explicar que l’entitat 

va decidir tirar endavant un 

recull onomàstic del municipi 

i els van dir que ja estava fet. 

Per això, es van posar en 

contacte amb l’autor, Enric 

Garcia-Pey, i amb l’Ajunta-

ment, per l’edició del llibre. 

Sibat, va dir, en nom de l’enti-

tat que presideix, sentir-se 

molt orgullosos i contents, va 

felicitar tothom implicat en el 

llibre i va dir que era un bon 

regal per a la gent jove. Va 

finalitzar el seu parlament 

dient que al Grup l’Abans 

encara els quedaven coses per 

fer: personatges, anècdotes, 

etc. i que continuarà trebal-

lant.

Després dels parlaments, el 

regidor de Cultura, Àngel 

Montins, i la presidenta del 

Grup l’Abans, Vicenta Sibat, 

van fer lliurament del llibre a 

mode d’obsequi als membres 

de la mesa presidencial que 

havien parlat, als fotògràfs 

Gómez i Prims i als membres 

del Grup l’Abans. 

El regidor de Cultura, Àngel 

Montins, va cloure l’acte. Segui-

dament, els presents van poder 

gaudir d’un petit refrigeri. 

El llibre es va posar a la venda el 

passat mes de desembre. El llibre 

de toponímia “Recull Onomàs-

tic de Lliçà d’Amunt” es pot 

comprar, al preu de 15 euros, en 

els següents punts de venda:

A Lliçà: La Merceria. La Boti-

ga de la Merceria, l’Estanc de 

Can Carnisser Vell, Quiosc de 

la Cruïlla i la Copisteria

A Granollers: Llibreria La Gralla.

Després de l’acte de presenta-

ció del llibre, ja se’n van ven-

dre i l’autor en va signar. 

Es van tornar a vendre llibres i 

l’autor en va tornar a signar, el 

cap de setmana de l’11 i 12 de 

desembre, en el marc de la Fira 

de Nadal. Les signatures de 

l’autor van ser el diumenge 12 

de desembre, de 12 a 14 h.

CULTURA

Presentació del llibre
“Recull Onomàstic de Lliçà d’Amunt”

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ONOMÀSTICA

L’AUTOR, ENRIC GARCIA-PEY, VA 

COMENTAR QUE ES TRACTAVA D’UN 

TREBALL FET FEIA 15 ANYS I VA AGRAIR 

A L’AJUNTAMENT LA SEVA EDICIÓ
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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

“Melmelades casolanes. 80 receptes que surten 
bé” és un llibre pràctic per fer melmelades, 
confitures i salses. 

La sala d’exposicions de la Biblioteca Ca l’Oliveres va acollir, del 10 al 15 
de desembre, una exposició de nadales titulada “L’art de felicitar el Nadal: 
art gràfic i art literari. Un bell i tradicional costum’’, l’objectiu de la qual era 
recordar i revifar les felicitacions per via postal, un fet que encara ens és 
proper i que ens va arribar d’Anglaterra a mitjans s.XIX.

La sala d’actes de la Biblioteca 

Ca l’Oliveres va acollir, el diven-

dres 26 de novembre, a la tarda, 

la presentació del llibre “Mel-

melades casolanes. 80 receptes 

que surten bé”. La presentació, a 

la qual van assistir una seixante-

na de persones, va anar a càrrec 

de l’Alcalde, Ignasi Simón, i les 

autores, Núria Duran i Mont-

serrat Roig, que van explicar 

com havien fet el llibre, els dife-

rents tipus de melmelades que 

hi surten (confitura, melmelada, 

chutney, etc.) i algunes peculia-

ritats d’algunes fruites i verdures 

a l’hora de transformar-les en 

melmelada. En acabar, es va 

poder fer un tast d’algunes mel-

melades: chutney de pastanaga i 

coco i melmelades de ceba, de 

llimona, de ceps, de mora...

Aquest llibre, el títol del qual ja 

suggereix l’èxit assegurat en 

l’elaboració d’unes 80 melme-

lades, és el resultat del treball 

rigorós de les autores, dues per-

sones infatigables que buscant, 

remenant i aplicant els coneixe-

ments acumulats en molts anys 

d’experiència han fet un llibre 

pràctic que ha de fer les delícies 

d’aquelles persones que volen 

esmerçar una part del seu temps 

lliure a la cuina, fent melmela-

des, confitures i salses.

El llibre consta de 152 pàgines 

i conté 40 il·lustracions. Forma 

part de la Col·lecció El Cullerot 

i n’és el número 54. Té un preu 

de 13,80 euros. 

Durant l’acte de presentació 

també es van vendre llibres, que 

les autores van signar.

L’exposició es va presentar el 

passat 10 de desembre, al ves-

pre, a la mateixa sala d’exposi-

cions de la Biblioteca Ca l’Oli-

veres, amb una ponència 

col·loqui, a càrrec de Josep 

Lluís Albajar i Rovira (mem-

bre de l’Associació de Bibliò-

fils de Barcelona), que va par-

lar de la naixença de la tradició 

de felicitar-nos el Nadal a 

Catalunya i va fer una breu 

explicació de cada una de les 

obres i autors exposats. 

Cada assistent a la presentació 

va rebre una estampa nada-

lenca del P. Oriol M. Diví 

–monjo de Montserrat– que 

ha conreat l’art de la xilografia 

i del linòleum, i del qual s’han 

catalogat més de 140 nadales 

originals. L’exemplar que es va 

lliurar (fins a fi d’existències i 

per rigorós ordre d’arribada) és 

una obra estampada artesanal-

ment directament del boix i/o 

linòleum original de l’autor. 

L’exposició “L’art de felicitar el 

Nadal: art gràfic i art literari. 

Un bell i tradicional costum” 

ens va mostrar nadales fetes 

per artistes reconeguts a nivell 

de Catalunya i també interna-

cionalment, i d’altres que eren 

antigues (anteriors al s.XX). 

Quasi totes les nadales estaven 

estampades amb tècniques 

nobles: xilografia, litografia, 

aiguaforts, aiguatintes... Mol-

tes d’elles eren signades pels 

propis autors i algunes eren 

obres úniques. Tant les estam-

pacions com els exemplars 

únics tenien la qualificació 

d’obra original.

CULTURA CULTURA

Presentació del llibre 
“Melmelades casolanes.
80 receptes que surten bé”

Exposició “L’art de felicitar el Nadal”

ACTE DE PRESENTACIÓ POSTALS DE L’EXPOSICIÓ

MOSTRA I TAST DE MELMELADES
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La Fira va comptar amb un 

total de 50 parades: 7 d’enti-

tats locals (Grup l’Abans, 

Comissió del Sopar de les 

Àvies, Lliçà Solidari, Dones 

del Tenes, Càritas, Comissió 

de Festes El Formigueig i 

Amunt Dones), 24 de Lliçà 

d’Amunt i 19 de fora del 

municipi. S’hi venien objectes 

de regal, objectes d’artesania, 

productes alimentaris, bijute-

ria, quadres, manualitats, pro-

ductes de decoració de Nadal, 

ceràmica, etc. 

Algunes entitats i l’Ajunta-

ment van organitzar activitats 

paral·leles sota el nom “Acos-

ta’t a la Fira”. 

Durant els dos dies de la fira, 

tothom qui volia podia escriu-

re un desig i enganxar-lo a 

“L’Estrella d’Orient”, una 

estrella de més de 4 metres que 

s’ha penjat al balcó de l’Ajun-

tament durant el període de les 

festes de Nadal. Aquesta acti-

vitat estava organitzada per la 

Comissió de Festes. 

El dissabte hi va haver una xoco-

latada popular, organitzada per 

l’Ajuntament, i l’activitat “El tió 

més divertit del món”, on petits 

i grans podien fer cagar el tió a 

partir de la cançó “Tió, tió, caga 

tió, avellanes i torró. Si no cagues 

ben fort, et daré un cop de 

bastó”, organitzada per la 

Comissió de Festes. 

Per altra banda, l’associació 

Amunt Dones també va orga-

nitzar un taller infantil 

d’adorns nadalencs amb mate-

rials reciclats.

El diumenge hi va haver l’acti-

vitat “Conta contes infantil”, 

amb contes nadalencs, orga-

nitzada per l’associació Amunt 

Dones. El Cor de Clavé i la 

Coral l’Aliança van oferir una 

cantada de nadales. L’Ajunta-

ment va preparar una escudella 

popular, que tothom va poder 

tastar, i la Comissió de Festes 

va sortejar dues paneres de 

Nadal gegants, amb productes 

oferts per diferents comerços; 

els diners de la venda de tiquets 

pel sorteig anaven destinats a 

la Marató de TV3.

Aquest dia, a la tarda, al pati de 

la Biblioteca Ca l’Oliveres, va 

tenir lloc la lectura del mani-

fest contra la violència de gène-

re i també es van llegir altres 

textos relacionats amb la diada. 

L’acte va comptar amb la parti-

cipació d’un vintena de dones i 

tres homes.

Abans de la lectura del mani-

fest, es van donar dades sobre 

la violència de gènere a Lliçà 

d’Amunt: l’Observatori de la 

Violència de Lliçà d’Amunt ha 

recollit la informació de 20 

casos de violència de gènere al 

nostre municipi durant l’any 

2010, que han estat atesos.

La regidora de Benestar i 

Família, Elisenda Montserrat, 

va denunciar, en els seu parla-

ment, els actes de violència de 

gènere.

Després de la lectura del mani-

fest, els assistents van poder 

participar a l’activitat “Fica-li 

gol a la violència” i gaudir 

d’una xocolatada. Aquesta acti-

vitat consistia a llençar una 

pilota dins d’una porteria tot 

cridant algun lema en contra 

de la violència de gènere. 

Dins de les activitats per 

conmemorar aquesta diada 

també es va fer un taller de 

desenvolupament d’habilitats 

relacionals en la parella i cine-

fòrum als centres cívics (‘‘Las 

mujeres de verdad tienen cur-

vas’’ [Palaudàries] i ‘‘La boda 

de Muriel’’ [Ca l’Artigues]). 

També es va programar una 

obra de teatre, "En Pie", a 

l ’Ateneu l ‘Aliança,  i  un 

Contacontes amb perspectiva 

de gènere, a la Biblioteca Ca 

l’Oliveres.

CULTURA

BENESTAR I FAMÍLIA

XI Fira de Nadal

Lliçà d’Amunt commemora el Dia internacional
contra la Violència de Gènere

La Fira de Nadal, que aquest any va arribar a la onzena edició, va tenir lloc el 
cap de setmana de l’11 i 12 desembre, al llarg dels carrers Aliança i Folch i 
Torres. La Fira va comptar amb parades de venda de productes artesanals i 
d’entitats. També hi va haver tallers infantils, xocolatada popular, “el tió més 
divertit del món”, cantada de nadales, escudella popular, etc. 

Lliçà d’Amunt va commemorar, el passat 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb tot un 
seguit d’activitats organitzades des del Pla d’igualtat dona-home de la regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament amb la 
col·laboració d’altres regidories i de les entitats de dones Amunt dones i Dones del Tenes. Aquestes activitats es van portar a 
terme sota el lema “Qui t’estima no et fa mal”.

TIÓ

L’ESTRELLA D’ORIENT

LECTURA DEL MANIFEST

PARADES DE LA FIRA DE NADAL
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El Banc de Bones Pràctiques 

dels governs locals és un servei 

impulsat per la Diputació de 

Barcelona, la Fundació Carles 

Pi i Sunyer i els ajuntaments de 

la província de Barcelona que 

identifica i difon experiències 

innovadores de govern i gestió 

de l’àmbit local de municipis 

majors de 10.000 habitants.

L’Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona ha 

col·laborat amb el Banc de Bones 

Pràctiques per detectar i difon-

dre bones pràctiques en l’àmbit 

de les polítiques de gent gran i 

també d’atenció a la infància. 

Han comptat amb la col laboració 

de Jaume Funes, psicòleg i pro-

fessor de la Universitat de Barce-

lona, per a la detecció de les 

bo nes pràctiques d’infància, i 

Antoni Salvà, director de la Fun-

dació Institut Català de l’Envel-

liment de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, en l’àmbit 

de la gent gran. 

Com a resultat d’aquesta recerca 

de bones pràctiques en serveis 

socials el Banc de Bones pràcti-

ques dels governs locals ha incor-

porat 4 bones pràctiques i 8 pràc-

tiques significatives en l’àmbit de 

les persones grans i 15 bones 

pràctiques i 7 pràctiques signifi-

catives en l’àmbit de la infància.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

forma part del Banc de Bones 

Pràctiques dels governs locals, 

dins de l’àmbit de les polítiques 

d’atenció a la infància, amb el 

projecte “Juguem plegats”.

“Juguem plegats” té l’objectiu 

d’enfortir els vincles entre nens 

de 0 a 3 anys i els seus pares, a 

través de l’educació conjunta. 

Amb aquesta finalitat s’han pla-

nificat una sèrie d’activitats en 

els centres familiars del munici-

pi, ubicats en dues escoles bres-

sol. Aquestes escoles s’han 

convertit en un espai familiar 

que fa possible la diversió, el joc, 

l’oci i l’educació conjunta entre 

els infants i les seves famílies.

Podeu consultar i conèixer el 

conjunt d’experiències selec-

cionades a la pàgina web http://

www.bbp.cat/. 

Segons la Diputació, l’inter-

canvi d’experiències i la difusió 

de bones pràctiques és una molt 

bona oportunitat d’aprenenta-

tge i de millora dels serveis.

BENESTAR I FAMÍLIA

Lliçà d’Amunt,
al Banc de Bones 
Pràctiques
dels governs locals
El Banc de Bones Pràctiques dels governs local 
de la Diputació de Barcelona recull, dins de 
l’àmbit de les polítiques d’atenció a la infància, 
un projecte de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt: 
“Juguem plegats”.

Com buscar feina al Nadal va 

ser el tema de la xerrada adre-

çada als joves del municipi que 

va tenir lloc el passat 17 de 

novembre, al Punt d’Informa-

ció Juvenil de l’Espai Jove El 

Galliner. 

La xerrada va comptar amb 

l’assistència d’una vintena de 

joves que van mostrar el seu 

interès pel servei i per la tasca 

de buscar feina en aquestes 

dates.

Els joves van rebre informació 

sobre eines útils i pràctiques, 

com el currículum i les webs 

de feina, i també van poder 

consultar ofertes reals.

JOVENTUT

Aquesta xerrada estava emmarcada dins de les 
accions previstes per l’Assessoria Laboral per 
a Joves, un servei que es va posar en marxa 
a finals del 2009 i que atén quinzenalment, el 
dimecres de 16 a 20 h.

MOMENT DE LA XERRADA

Assessoria Laboral
per a Joves:
Treballar al Nadal El nou bloc de l’Espai Jove 

El Galliner té la mateixa 

adreça que l’antic (http://

elgalliner.blogspot.com) 

però el disseny i els contin-

guts s’han renovat per tal 

que siguin més àgils i útils, 

ja que la Regidoria de Joven-

tut ha decidit deixar d’edi-

tar el díptic del Galliner en 

format paper i apostar per 

una nova manera de difon-

dre les seves activitats apro-

fitant les diferents tecnolo-

gies de la informació i la 

comunicació. 

Un jove actiu del municipi, 

en David Morales, s’ha 

encarregat de fer el nou dis-

seny del bloc i també serà 

l’encarregat de dotar-lo de 

contingut i actualitzar-lo 

mensualment.

NOU BLOC
DE L’ESPAI JOVE
EL GALLINER
L’ESPAI JOVE
EL GALLINER ESTRENA 
NOU BLOC

Aquest dia, al matí, a l’IES 

Lliçà, es va passar una enques-

ta amb deu preguntes sobre la 

SIDA i les MTS (Malalties de 

Transmissió Sexual). Quan els 

i les estudiants portaven l’en-

questa completa, se’ls la corre-

gia, explicant-los les preguntes 

incorrectes. També se’ls dona-

va un llacet vermell i un punt 

de llibre on s’explicaven els 

trets més importants de la 

malaltia i aspectes preventius a 

tenir en compte.

A la tarda, al Galliner, es van 

repartir punts de llibre amb 

preservatius a canvi de l’en-

questa. El procediment va ser 

similar al de l’institut.

Als dos llocs, es van penjar 

materials informatius sobre la 

SIDA i les MTS, creats espe-

cialment per a l’activitat.

JOVENTUT

Dia Internacional
de la Lluita contra la SIDA
L’1 de desembre se celebra el Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA. 
Com cada any, des de la Regidoria de Joventut s’han promogut activitats 
de conscienciació sobre aquest tema. 

“JUGUEM PLEGATS” TÉ L’OBJECTIU 

D’ENFORTIR ELS VINCLES ENTRE NENS 

DE 0 A 3 ANYS I ELS SEUS PARES,

A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ CONJUNTA
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La regidoria de Joventut va mun-

tar una gimcana al Galliner. Hi 

havia 4 proves que els i les joves 

havien de superar per parelles en 

el menor temps possible.

La primera prova consistia a 

parar taula per a quatre comen-

çals amb els ulls tapats. El o la 

participant havia de col·locar 

tovalles, plats, gots, coverts i 

amanida amb l’ajuda del seu o la 

seva companya, que podia anar 

dirigint verbalment.

La segona prova consistia a fer la 

llista de la compra. Cada parella 

havia de trobar la manera d’en-

tendre’s per fer la llista de la 

compra, tenint en compte que 

un havia d’anar dient els pro-

ductes a l’altre sense parlar.

La tercera prova consistia a 

escombrar una sala en cadira 

de rodes. Un membre de la 

parella s’encarregava de fer-ho 

mentre l’altre l’anava animant 

a acabar ràpid.

L’última prova consistia a men-

jar-se una poma sense fer servir 

les mans. Cada parella podia 

decidir com fer-ho, i la majoria 

ho feia conjuntament.

Van participar-hi molts i mol-

tes joves, però van acabar la 

gimcana 7 parelles, amb les 

següents marques:

•  Parella 1: 9 min. 50 segons

•  Parella 4: 9 min. 54 segons

•  Parella 9: 12 min. 24 segons

•  Parella 2: 12 min. 37 segons

•  Parella 7: 12 min. 58 segons

•  Parella 5: 15 min. 44 segons

•  Parella 8: 20 min. 3 segons

Un cop finalitzada la gimcana, 

es va preguntar als i les joves 

què els havia semblat el joc i es 

va fer una mica de debat sobre 

les persones que tenen disca-

pacitats i les dificultats que es 

troben en el dia a dia, i com 

podem intentar solventar-les. 

També es van analitzar dife-

rents espais on es troben les 

noies i nois del poble per saber 

si estaven o no adaptats correc-

tament. 

Finalment, es va lliurar un 

premi a la parella guanyadora, 

consistent en dos xecs regal per 

bescanviar en una llibreria.

Segons la regidoria de Joventut, 

l’activitat va funcionar molt bé 

i els i les joves van participar 

molt activament i, encara que 

tots no van voler fer la gimcana, 

van estar mirant i ajudant men-

tre els companys i companyes 

feien les proves, i van intervenir 

en el debat posterior.

Mitjançant el Google Maps, la 

regidoria de Transport públic i 

Mobilitat de l’Ajuntament dóna 

tota la informació sobre el recor-

regut, les parades i els horaris de 

Transports de Lliçà d’Amunt. 

En el plànol del municipi apa-

reixen els recorreguts i les dife-

rents parades de les tres línies del 

transport urbà (LA1, LA2, 

LA3), seleccionant una parada i 

clicant a sobre es desplega una 

pestanya informativa amb el 

codi i el nom de la ubicació de 

la parada, els horaris de pas i la 

web municipal.

Aquest servei innovador té 

l’objectiu de facilitar l’orga-

nització dels desplaçaments 

per a les persones usuàries del 

transport públic.

PARAR LA TAULA AMB ELS ULLS TAPATSESCOMBRAR AMB CADIRA DE RODES

JOVENTUT

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Dia Mundial de les discapacitats

El transport urbà
de Lliçà d’Amunt
en el Google Maps 

El passat 3 de desembre, Dia Mundial de les discapacitats, la Regidoria de Joventut 
va voler mostrar als i les joves del poble que tots podem tenir alguna discapacitat 
en qualsevol moment i que no és gens fàcil realitzar les activitats diàries.

El passat mes de novembre es va posar en 
marxa una aplicació per localitzar totes les 
parades de les tres línies del transport urbà de 
Lliçà d’Amunt a través d’Internet. 

La primera activitat va consistir 

en un vídeo fòrum de cinc curts 

de diferents instituts d’Espa-

nya, guanyadors del concurs “- 

es +” promogut pel Ministeri 

d’Igualtat. Els i les joves partici-

pants van poder opinar oberta-

ment sobre el tema de la igual-

tat a partir d’unes preguntes 

que se’ls van formular sobre 

diverses situacions que es dona-

ven en els curts.

Després, els nois i les noies van 

realitzar un taller de xapes. Les 

xapes, amb missatges sobre la 

igualtat elaborats pels i les joves, 

es van penjar en dos ninots (noi 

i noia) que es van confeccionar 

per a l’activitat. 

L’activitat va durar aproxima-

dament una hora i les noies i 

els nois van participar-hi molt 

activament.

JOVENTUT

El passat 25 de novembre, Dia Mundial contra la violència de gènere, la 
regidoria de Joventut va promoure dues activitats per als i les joves usuaris 
i usuàries del Galliner. 

ELS JOVES VAN PARTICIPAR ACTIVAMENT EN LES ACTIVITATS

Dia Mundial contra
la violència de gènere
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Després de passar per les esco-

les, aquestes frases també s’han 

exposat a la Biblioteca Ca 

l’Oliveres, on romandran fins 

al 17 de gener; després, es 

podran veure en els dos centres 

cívics del poble. 

Aquesta activitat s’anomena 

“Digues la teva, naturalment”. 

L’any 2010 s’han presentat un 

total de 530 frases, de les quals 

se n’han seleccionat 52. Aques-

ta edició ha estat la que ha tin-

gut més participació des de la 

inauguració de l’activitat al 

2004. 

En aquesta activitat hi partici-

pen totes els centres escolars 

del municipi. 

Aquestes són algunes de les 

frases seleccionades que es 

poden llegir a l’exposició:

“Per no contaminar, utilitza el 

transport urbà”

Ivan R. 13 anys (IES)

“Si anem en autobús, no 

contaminem tant. Millorem el 

planeta!

Víctor S. 11 anys (Miquel Martí i Pol)

“Contamina menys anant a 

peu, amb bicicleta o també 

amb autobús”

Elisabet C. 10 anys (Països Catalans) 

“Cuida el medi ambient, que 

tots hi guanyem”

Núria A. 10 anys (Rosa Oriol)

“Si vols estalviar més i contami-

nar menys, puja a un autocar.

Adrià C. 11 anys (Sant Baldiri)

La selecció de 52 frases sobre el 

medi ambient també es poden 

llegir repartides en els tres busos 

urbans; hi seran fins a l’edició de 

l’any vinent d’aquesta activitat.

Els alumnes de quart curs de 

l’Escola Superior d’Arquitec-

tura de la Universitat Interna-

cional de Catalunya van visitar 

el nostre municipi el passat 18 

d’octubre amb l’objectiu 

d’aportar idees i desenvolupar 

projectes acadèmics per a l’or-

denació del sector centre del 

municipi.

Els treballs que desenvolupa-

ran els estudiants d’arquitec-

tura durant els propers mesos 

s’emmarquen dins de l’assig-

natura d’Urbanística II del 

curs acadèmic 2010-2011 i 

formen part de les línies de 

recerca impulsades pel Labora-

tori de l’Àrea d’Urbanisme 

(LAU).

El regidor d’Urbanisme, Pere 

Grau, va rebre els estudiants a 

la Biblioteca Ca l’Oliveres, 

juntament amb alguns tècnics 

municipals, que els van fer una 

xerrada. 

Les indicacions donades pels 

membres de l’Ajuntament, 

relatives a la ciutadania, la his-

tòria, la mobilitat, el medi-

ambient, el territori, l’urba-

nisme, la política i la gestió són 

la base que els estudiants hau-

ran de fer servir per desenvolu-

par els seus projectes.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

URBANISME

Una selecció de les frases que l’alumnat de Lliçà d’Amunt va escriure amb motiu del 
Dia Mundial del Medi Ambient amb lemes de conscienciació sobre la preservació 
del medi natural s’han exposat a tots els centres escolars del municipi. 

L’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya 
(ESARQ-UIC) desenvoluparà projectes urbans a Lliçà d’Amunt.

ABANDERAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LA SIDA

L’ALUMNAT DURANT LA XERRADA

FRASES A LA BIBLIOTECA I AL BUS

El bus urbà fa difusió dels 
dies internacionals contra la 
violència de gènere i la SIDA

Exposició de frases de l’alumnat 
sobre el medi ambient

La Universitat Internacional
de Catalunya desenvoluparà 
projectes urbans a Lliçà d’Amunt

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Transports de Lliçà d’Amunt ha millorat la parada 
del bus de la Biblioteca. 

ABANS DESPRÉS

Millora de la parada
del bus de la Bibliteca

La parada del bus de la Biblio-

teca s’ha desplaçat uns 20 metres 

per apropar-la al semàfor, on hi 

ha el pas de vianants, cosa que 

permet una major connectivitat 

i seguretat per als vianants. 

També s’ha col·locat mobiliari 

urbà a les dues parades (la 

d’anada i la de tornada) i ara 

compten amb un banc i una 

paperera cadascuna.

A més, s’han senyalitzat a la 

calçada les dues reserves de 

parada.

També s’ha reparat el panot de 

la nova parada i s’han eliminat 

elements que incomplien la 

normativa d’accessibilitat i no 

aportaven res al vianant com 

les pilones baixes.

Transports de Lliçà d’Amunt 

ha col·laborat a donar difu-

sió del Dia Internacional 

contra la violència de gènere 

(25 de novembre) i del Dia 

Mundial contra la SIDA (1 

de desembre). Ho ha fet 

airejant dues banderes amb 

els llaços que corresponen a 

cada temàtica. 
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Les primeres Dinàmiques de 

grup es van fer a l’IES Lliçà i van 

tenir una participació d’una cin-

quantena de pares i mares. 

Aquestes dinàmiques s’emmar-

caven dins el nom “Aula Família” 

i anaven dirigides a pares i mares 

amb fills i filles entre 12 i 18 

anys. Es van tractar temes d’in-

terès pels participants amb la 

finalitat de sensibilitzar i anar 

obrint espais de diàleg, reflexió i 

intercanvi entre les famílies, al 

voltant de l’educació dels fills i 

filles. La valoració per part dels 

assistents va ser molt positiva ja 

que creuen que aquests tipus de 

dinàmiques ajuden al desenvo-

lupament dels seus fills i filles.

Per altra banda, també s’han 

realitzat dinàmiques de grup 

per pares i mares amb fills i 

filles amb edats de 3 a 6 anys a 

l’escola Països Catalans i amb 

edats de 6 a 12 anys a l’escola 

Miquel Martí i Pol. Aquestes 

dinàmiques han constat de 5 

sessions cada una i tenien l’ob-

jectiu general de proporcionar 

eines, coneixements teòrics i 

estratègies pràctiques per a la 

correcta comunicació i convi-

vència familiar amb els fills i 

filles de 3 a 12 anys. L’assistèn-

cia ha estat d’una vintena de 

pares i mares aproximadament 

a cada escola, i la valoració 

també ha estat molt positiva, ja 

que han pogut compartir expe-

riències, preocupacions i 

reflexions entorn als seus fills i 

filles amb pares i mares amb 

situacions similars. 

A Lliçà d’Amunt ha votat el 

55% de l’electorat, amb un 

cens de 10.826 electors i un 

total de 5.903 vots emesos. 

Durant les eleccions de l’any 

2006, amb un cens electoral 

d’10.143 electors, la participa-

ció va ser del 49%. 

L’abstenció a Lliçà d’Amunt, 

per tant, s’ha situat en el 45%, 

6 punts per sota respecte fa 

quatre anys. 

El partit més votat ha estat 

CiU amb el 35% dels vots 

emesos, seguit del PSC amb el 

18% i el PP amb el 16%. Els 

següents partits, per ordre de 

vots, han estat ERC i ICV-

EUiA. També tenim Ciuta-

dans, amb un 4% dels vots; 

Plataforma per Catalunya, 

amb un 3% dels vots; Solidari-

tat Catalana per la Indepen-

dència, amb el 2% dels vots; i 

Reagrupament, amb l’1% dels 

vots. Un 3% de vots va ser per 

a altres partits. També hi va 

haver un 3% de vots en blanc 

i una vintena de vots nuls. 

EDUCACIÓ

GOVERNACIÓ

Pares i mares de l’institut i de les escoles Països Catalans i Miquel Martí i Pol 
han participat en Dinàmiques de grup al voltant de l’educació dels fills i filles. 

La participació a les Eleccions al Parlament de Catalunya 
a Lliçà d’Amunt ha estat del 55% i el partit més votat 
ha estat CiU amb el 35% dels vots emesos.

Les Dinàmiques de grup que s’han 
realitzat als centres educatius
han estat tot un èxit!

Resultats de les Eleccions al Parlament
de Catalunya a Lliçà d’Amunt

DINÀMIQUES DE GRUP PER PARES I MARES AMB FILLS I FILLES DE 6 A 12 ANYS

A L’ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL. 

TI: Tecnologia 
de la Informació
UN ALTRE CONCEPTE 

D’EDUCACIÓ, SENSE OBLIDAR-

NOS DEL PAPER I EL LLAPIS.

La incorporació de les noves tec-

nologies a les escoles s’està por-

tant a terme gràcies a alguns 

projectes que ha creat la Genera-

litat de Catalunya com el projecte 

ARGO i EDUCÀLIA, els quals estan 

intentant implementar a les esco-

les tot un seguit de recursos edu-

catius informàtics, formació al 

professorat, routers, xarxes de 

connexions a Internet, i d’altres 

perifèrics com ara l’escàner, el 

projector VGA, etc.

Aquest curs 2010-2011 s’ha 

implantat en el Institut de Lliçà 

d’Amunt, pels alumnes de 1er 

d’ESO. Això no vol dir que no es 

farà servir el paper i el llapis, 

només canvia que els llibres són 

digitals i no en paper. També, cal 

dir que la Generalitat subvenciona 

una part de l’ordinador i dels lli-

bres digitals, els quals són propie-

tat de l’alumnat i no de l’institut.

Realment els usos que sovint 

s’atorga a la TI (tecnologia de la 

informació) s’adrecen a unes 

finalitats que poques vegades 

tenen a veure amb l’educació 

però, si ens hi fixem bé, podrem 

veure que també existeix un fort 

lligam entre la TI, els nens i l’edu-

cació.

Cada cop es fan més avenços en 

les noves TI, i segurament serà el 

camp educatiu el factor que en 

sortirà afavorit, ja que podrà for-

mar i preparar als nous homes i 

dones del futur, mitjançant un 

seguit de recursos tecnològics 

que potencien cada vegada més 

el seu desenvolupament.

CiU 
31% 

PSC 
28% 

PP 
14% 

ERC 
13% 

ICV-EUiA 
8% 

C's 
3% 

PxC 
0% 

SI 
0% 

RCat 
0% 

Altres 
3% 

LLIÇÀ D'AMUNT 2006 

CiU 
36% 

PSC 
19% 

PP 
16% 

ERC 
8% 

ICV-EUiA 
7% 

C's 
4% 

PxC 
4% 

SI 
2% 

RCat 
1% 

Altres 
3% 

LLIÇÀ D'AMUNT 2010 

■ CiU 
■ PSC 
■ PP
■ ERC
■ ICV-EUiA

■ C's2.052 (35%)
1.086 (18%)
935 (16%)
441 (7%)
417 (7%)

2010

1.483 (30%)
1.348 (27%)
658 (13%)
638 (13%)
409 (8%)

2006

■ PxC
■ SI
■ RCat
■ Altres

253 (4%)
2010

206 (3%)
127 (2%)
31 (1%)
158 (3%)

168 (3%)
2006

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
126 (3%)

LLIÇÀ D’AMUNT ANY 2010 ANY 2006

CENS 10.826 10.143

VOTANTS 5.903 4.941

PARTICIPACIÓ 55% 49%

BLANCS 177 (3%) 31 (1%)

NULS 20 (0%) 80 (2%)
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La història d’aquesta batalla 

legal es remunta a mitjans dels 

anys 90 quan Telefónica 

Móviles España va començar 

a prestar servei de telefonia 

mòbil des de l’estació situada 

a l’avinguda dels Països Cata-

lans del municipi, on fins 

aleshores només es subminis-

trava servei de telefonia fixa. 

La normativa urbanística no 

permetia aquesta activitat a la 

ubicació on es troba l’estació 

de servei però tot i així la 

companyia va començar 

aquesta activitat sense llicèn-

cia ambiental.

L’emissió de servei de telefonia 

mòbil va generar una preocu-

pació ciutadana que va arribar 

a l’Ajuntament que, inicial-

ment, va intentar negociar amb 

Telefónica un canvi d’ubicació 

del centre emissor. Aquestes 

negociacions no van arribar a 

bon port i des de l’Ajuntament 

es va obrir un expedient san-

cionador a la companyia.

L’any 2008 l’Ajuntament va ini-

ciar per via legal un procés per 

aconseguir acabar amb aquesta 

activitat que finalment s’ha 

resolt amb la sentència del Tri-

bunal Superior de Justícia de 

Catalunya que autoritza l’en-

trada de l’Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt a la finca on està situa-

da l’estació de servei, per tal que 

suspengui i clausuri l’activitat de 

t e l e f o n i a 

mòbil que 

fins ara esta-

va prestant 

Telefónica Móviles España de 

forma il·lícita.

Alguns veïns de la zona es van 

acostat a comprovar que es rea-

litzava la clausura i es van mos-

trar molt satisfets per l’ordre 

judicial. Precisament va ser el 

moviment veïnal el que va 

començar a donar la veu d’aler-

ta del servei de l’antena de tele-

fonia mòbil a la zona. Ara, des-

prés de tants anys, han vist 

com, per fi, han aconseguit el 

que durant tant de temps han 

demandat.

L’activitat de servei de telefo-

nia fixa continuarà, però, com 

fins ara.

La implantació d’un punt 

d’autoservei (PAS) a Lliçà 

d’Amunt permetrà als usuaris i 

usuàries agilitzar i realitzar 

directament alguns tràmits 

que es desenvolupen a les ofi-

cines de Treball, a més de faci-

litar l’accés dels ciutadans a 

tota l’oferta formativa del Ser-

vei d’Ocupació de Catalunya. 

Això suposa un pas endavant 

en la millora dels serveis a les 

persones. 

El PAS s’ubicarà al Servei 

d’Empresa i Ocupació de la 

Vall del Tenes, al carrer del 

Doctor Bonet, 1, baixos, de 

Lliçà d’Amunt.

L’acord de col·laboració el van 

signar l’Alcalde, Ignasi Simón, 

i el director del Servei d’Ocu-

pació de Catalunya, Joan Josep 

Berbel. 

La situació de crisi econòmica 

en la qual ens veiem immersos, 

que ha portat un gran augment 

del nombre d’aturats, fa que 

aquest servei sigui del tot 

necessari. 

El PAS és un equip d’interior, 

de 154 cm d’alçada, 52 cm 

d’amplada i un pes aproximat 

de 75 kg, que va connectat a 

Internet i permet realitzar trà-

mits tals com:

•  El catàleg de prestacions per 

desocupació.

•  La renovació de la demanda 

d’ocupació.

•  L’obtenció d’alguns informes 

d’ocupació.

•  Consulta i canvi de la situació 

administrativa de l’usuari.

•  Impressió d’informes perso-

nalitzats i actualització de les 

dades del perfil del deman-

dant.

•  Informació de cursos de for-

mació i ofertes de treball

•  Preinscripció dels cursos de 

formació.

A partir d’aquest acord, els lli-

çanencs i les lliçanenques 

podran gaudir d’aquest servei 

més a prop de casa, evitant 

desplaçaments i el temps que 

això comporta, ja que fins ara 

s’ha hagut d’anar a l’Oficina de 

Treball més propera, ubicada a 

Granollers. 

OBRES I SERVEIS

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’activitat de telefonia mòbil que fins al moment estava prestant sense llicència la companyia 
Telefónica Moviles España a l’estació de l’avinguda dels Països Catalans es va clausurar el 
passat 17 de novembre. A l’acte de clausura van assistir representants legals i tècnics de 
l’Ajuntament, l’alcalde de Lliçà d’Amunt i representants de Telefónica. El tècnics del consistori 
van entrar a l’estació i van desconnectar els aparells que subministraven el servei de telefonia 
mòbil. Després, la Policia local va aixecar acte del compliment de l’ordre judicial. 

L’Ajuntament va signar, el passat 16 de novembre, un acord de col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la ubicació d’un punt 
d’autoservei del SOC a Lliçà d’Amunt, extenent-se també a la resta de 
municipis de la Vall del Tenes.

Clausurada l’activitat de telefonia mòbil que prestava sense llicència la companyia 
Telefónica Móviles España a l’estació de l’avinguda dels Països Catalans

Punt d’autoservei del SOC
a Lliçà d’Amunt

Només el 6.20% dels conduc-

tors van realitzar la detenció que 

determina un STOP. El 88,36% 

van efectuar un cediu el pas.

La policia va denunciar aquells 

conductors que ni ta sols van 

realitzar el cediu el pas correc-

tament, un 5,44% dels vehi-

cles controlats.

En aquest sentit, la Policia local 

vol tornar a recordar que la 

infracció es comet quan no es 

detén el vehicle completa-

ment.

També es van realitzar controls 

de semàfors amb un tant per 

cent d’infraccions molt baix: 

només 2 vehicles denunciats; 

però, la policia comprovà que 

es continua fent un mal ús del 

semàfor no intermitent en fase 

groga.

La Policia local recorda als 

conductors que les infraccions 

relacionades amb els senyals de 

prioritat formen part dels fac-

tors concurrents en la majoria 

dels accidents amb víctimes. 

GOVERNACIÓ

La Policia local va realitzar el passat mes de novembre 
diversos controls d’STOP i va detectar que la majoria 
dels conductors feia una errònia interpretació d’aquest 
senyal de trànsit.

Actuacions de trànsit 
relatives als senyals 
de preferència

ANTENA DE TELEFONIA I MOMENT DE LA CLAUSURA
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CRÒNICA DEL PLE
PLE ORDINARI DEL 25 DE 

NOVEMBRE

1. Aprovació de les actes anteri-

ors. 

UNANIMITAT

2. Donar compte dels Decrets 

d’Alcaldia. 

El Ple va donar compte dels Decrets 

d’Alcaldia emesos entre els dies 14 

de setembre i 5 de novembre, que 

van dels números 809 al 975. 

3. Imposició de sanció per 

infracció greu per gos solt i 

sense custòdia. 

El Ple va acordar de sancionar amb 

150,25 euros una persona com a 

responsable d’una sanció greu, tipi-

ficada a l’art. 63.38 de l’ordenança 

municipal reguladora de la tinença 

d’animals de companyia, consistent 

en la circulació de gossos per les vies 

públiques, llocs i espais públics en 

general sense complir les obligaci-

ons de vigilància i seguretat esta-

blertes en aquesta ordenança. 

PSC - A FAVOR

CIU - A FAVOR

PP - A FAVOR

ERC- ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – no hi era

4. Separar-se del Consorci de 

Turisme del Vallès Oriental.

Aquest punt es va quedar sobre 

la taula perquè, segons l’Alcalde, 

l’Ajuntament estava mantenint con-

verses amb el Consorci de Turisme 

del Vallès Oriental.  

5. Posar a disposició del 

Departament d’Educació un 

solar per la ubicació temporal 

de mòduls prefabricats per 

l’IES Sant Valerià. 

El Ple va acordar de posar a dispo-

sició del Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya el 

solar situat al Passeig de Sant Valerià 

número 215, amb una superfície 

de 4.148,72 metres quadrats, qua-

lificat urbanísticament de sistema 

general d’equipaments col·lectius, 

apte per a la ubicació temporal de 

mòduls prefabricats amb totes les 

condicions que s’especifiquen, de 

titularitat municipal i lliure de càr-

regues i gravàmens. A més, va acor-

dar de concedir, segons l’article 6 de 

l’ordenança reguladora de l’Impost 

sobre construccions, instal·lacions i 

obres, una bonificació del 95% de la 

quota de l’impost, atès que es tracta 

d’una construcció d’especial interès 

o utilitat municipal. El Ple també 

va acordar adquirir el compromís 

que quan s’iniciï la instal·lació dels 

mòduls prefabricats hi haurà tots els 

serveis urbans per dotar el terreny 

dels subministraments necessaris 

que es requereixen. 

En resposta a les preguntes d’ERC, 

l’equip de govern va contestar que 

es tracta d’un futur solar, on s’hi 

han de posar els serveis, i que les 

obres s’adjudicaran al desembre i 

duraran un màxim de sis mesos; el 

nombre de mòduls que s’hi posaran 

no se sap, perquè s’anirà adaptant 

en funció de les necessitats i, segu-

rament, només es començarà amb el 

curs de 1r. 

UNANIMITAT

6. Aprovació definitiva de l’actu-

alització d’Inventari de béns 

immobles i la constitució del 

patrimoni municipal del sòl i 

habitatge. 

El Ple va aprovar definitivament 

l’actualització de l’Inventari de 

béns immobles de l’Ajuntament de 

Lliçà d’Amunt amb la incorpora-

ció de les esmenes resultants d’una 

al·legació presentada, que ha estat 

informada favorablement. També 

es va acordar constituir el patrimo-

ni municipal de sòl i habitatge de 

Lliçà d’Amunt. 

El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, 

va explicar que s’ha fet un treball de 

verificar les fitxes de béns immobles 

que es tenien i que, en aquells solars 

o finques on hi ha alguna dada que 

no encaixa, s’està en procés de revi-

sió de la fitxa, tot i que el solar o 

finca ja està identificat. 

ERC va preguntar si hi havia altres 

finques susceptibles de ser a l’in-

ventari i l’Alcalde va contestar que 

es tractava més de regularitzar els 

valors de les fitxes que ja hi havia. 

PSC - A FAVOR

CIU - A FAVOR

PP - A FAVOR

ERC- ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – no hi era

7. Liquidació definitiva de les 

contribucions especials per 

les obres de clavegueram del 

barri de Can Franquesa. 

El Ple va aprovar la liquidació de 

les contribucions especials per les 

obres del Projecte de clavegueram 

del barri de Can Franquesa, amb 

els següents extrems: El cost real de 

les obres és de 128.698,55 euros. 

Hi ha una subvenció del PUOSC 

de 39.124,17 euros. L’import del 

projecte menys la subvenció és 

de 89.574,38 euros. L’aportació 

de l’Ajuntament (corresponent 

al 10% de l’import del projecte 

menys la subvenció) és de 8.957,44 

euros. La quantitat a repartir entre 

els beneficiaris, que constitueix la 

base imposable de les contribu-

cions especials, és del 90%, és a 

Aquest any 2011 se celebrarà 

el 25è aniversari del Sopar de 

les Àvies, l’acte més emblemà-

tic i participatiu de la Festa 

Major i de tot el calendari fes-

tiu anual de Lliçà d’Amunt.

El calendari del 2011 és un 

homenatge a totes les àvies 

que, any rere any, fan possible 

aquest sopar. 

Un grup de dotze àvies ens ofe-

reixen una recepta mensual 

amb totes les indicacions per a 

la seva elaboració. També les 

podreu trobar a la pàgina web 

municipal: www.llicamunt.cat.

La realització d’aquest calen-

dari ha estat possible gràcies a 

la col·laboració de la Comis-

sió del Sopar de les Àvies, de 

les àvies participants, de l’es-

cola Sant Baldiri, que va cedir 

la seva cuina, i del fotògraf 

Toni  Torr i l l a s ,  que  ha 

col·laborat activament en el 

document. 

El calendari està patrocinat per 

l’empresa ROGASA que, un 

any més, ha fet possible que els 

lliçanencs i l liçanenques 

poguem gaudir d’un calendari 

personalitzat.

Seguint amb la línia d’infor-

mació a la ciutadania (campa-

nya sobre civisme, guia ciuta-

dana...), aquest 2011 la regi-

doria de Comunicació ha pre-

parat una Agenda anual amb 

informació municipal que tota 

la ciutadania ha de conèixer 

per tal de complir amb la nor-

mativa local i les seves obliga-

cions com a ciutadans i contri-

buents (calendari fiscal, obli-

gació de demanar llicències 

d’obra, ordenança de policia i 

bon govern, etc.), a més d’al-

tres informacions d’interès 

general. 

Aquesta informació es trans-

met en missatges breus i ente-

nedors que han de servir de 

recordatori per als lliçanencs i 

lliçanenques. 

Aquests missatges els podreu 

trobar a l’agenda repartits al 

llarg de totes les setmanes de 

l’any.

COMUNICACIÓ COMUNICACIÓ

Aquest mes de gener us fem arribar el Calendari del 2011
que l’Ajuntament dedica a les àvies cuineres que cada Festa Major
fan que ens llepem els dits.

Aquest mes de gener també us fem arribar una 
Agenda del 2011 que l’Ajuntament ha preparat 
amb informació municipal d’interès per a tota la 
ciutadania. 

El Calendari 2011 homenatja
les àvies cuineres del poble

L’Ajuntament reparteix
una Agenda pel 2011 

PORTADA DEL CALENDARI
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dir, 80.616,94 euros. El mòdul de 

repartiment que s’aplica és el coefi-

cioent de propietat. 

El Ple també va aprovar la relació de 

subjectes passius i les quotes indivi-

duals resultants d’aplicar el mòdul 

aplicable a la base imposable. 

PSC - A FAVOR

CIU - A FAVOR

PP - A FAVOR

ERC- ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – no hi era

8. Ratificació d’acords i decrets 

en relació al Pla Únic d’Obres i 

Serveis de Catalunya.  

El Ple va acordar de ratificar els 

acords de la Junta de Govern de l’1 

de febrer i del 2 de novembre i els 

Decrets d’Alcaldia del 22 de setem-

bre. 

La Junta de Govern de l’1 de 

febrer va acordar canviar el destí 

del PUOSC 2008 del tractament 

d’aigües residuals a Ca l’Artigues a 

l’actuació del Projecte d’Urbanitza-

ció de l’IES Sant Valerià i canviar 

el destí del romanent de l’actuació 

del Projecte d’Urbanització de l’en-

torn de l’Escola Bressol a la plaça 

del Consell de Cent, inclosa en el 

PUOSC 2008-2012, a l’actuació 

del Projecte d’Urbanització de l’IES 

Sant Valerià. 

La Junta de Govern del 2 de novem-

bre va acordar mantenir, respec-

te a l’actuació del Projecte d’Ur-

banització de l’IES Sant Valerià, 

amb un pressupost de licitació de 

1.891.659,77 euros, el finança-

ment següent: PUOSC 2008/1093: 

123.292,17 euros (Subvenció 

MN: 60.000,00 euros/ Subvenció 

PG: 63.292,17 euros) i PUOSC 

2009/1002-PG: 92.373,06 euros. 

Aquesta mateixa Junta de Govern 

va acordar acceptar la subvenció del 

PUOSC 2008/1093, per import de 

123.292,17 euros, que compta amb 

els romanents econòmics produïts 

com a conseqüència de la renún-

cia a l’execució de l’actuació núm. 

2008/905-MN (Tractament d’ai-

gües residuals a Ca l’Artigues) i a 

part de l’actuació núm. 2008/904-

PG (Urbanització de l’entorn de 

l’Escola Bressol a la plaça Consell 

de Cent), segons resolució noti-

ficada el 10 de març de 2010. 

També va acceptar les subvencions 

del PUOSC anualitat 2010, 1032-

PG: Escola Bressol a Ca l’Artigues, 

d’import 100.791,92 euros i 1032-

ET: Escola Bressol a Ca l’Artigues 

d’import: 250.000 euros. A més, va 

aprovar el canvi de destinació de les 

dues subvencions de l’Escola Bressol 

a Ca l’Artigues per adreçar-les a l’ac-

tuació Urbanització de l’entorn de 

l’IES  Sant Valerià, mantenint els 

dos ajuts dins l’anualitat 2010 del 

PUOSC. 

Per altra banda, per Decrets d’Al-

caldia del 22 de setembre, es va 

resoldre acceptar la subvenció del 

PUOSC, anualitat 2009, per a 

l’actuació Urbanització de l’entorn 

de l’IES Sant Valerià per import 

92.373,06 euros; acceptar la sub-

venció del PUOSC, anualitat 2009, 

per a l’actuació Enllumenat públic 

del barri de Can Salgot, d’import 

60.000 euros i aprovar el canvi de 

destinació d’aquesta subvenció per 

adreçar-la a l’actuació del Projecte 

d’Urbanització de l’IES Sant Valerià; 

aprovar el canvi de destinació del 

romament de l’actuació d’Urbanit-

zació de l’entorn del futur CAP de 

Palaudàries, 1a. Fase, per adreçar-la 

a l’actuació del Projecte d’Urbanit-

zació de l’IES Sant Valerià; i aprovar 

el canvi de destinació del romanent 

d’actuació d’Urbanització de l’en-

torn del futur CAP de Palaudàries, 

2a fase, per adreçar-la a l’actuació 

del Projecte d’Urbanització de l’IES 

Sant Valerià. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va expli-

car que s’havien aconseguit diners 

del Pla Zapatero i del Consorci del 

Besòs i, per tant, es podien can-

viar de destí algunes subvencions 

sobrants del PUOSC per destinar-

les a finançar el Projecte d’Urbanit-

zació de l’IES Sant Valerià. 

UNANIMITAT

9. Aprovació inicial del 

Pressupost general per a 

l’exercici 2011. 

El Ple va aprovar inicialment el 

Pressupost general per a l’exercici 

2011 sense dèficit inicial, i amb un 

superàvit de 4.361.015,82 euros, 

essent l’import de les despeses de 

27.684.913,39 euros i els ingressos 

de 32.045.929,21 euros. També 

va aprovar la plantilla de personal 

que es detalla en el Pressupost i les 

Bases d’execució del Pressupost 

general. 

El regidor d’Hisenda, Pere Grau, va 

comentar que el Pressupost 2011 

s’emmarca dins d’una estratègia 

general conservadora fruit de la 

situació de crisi. Grau va dir que els 

ingressos es preveuen per sota d’altres 

anys i, per tant, la despesa es torna 

més conservadora que anys enrere, 

per decisió voluntària. Tot i això, el 

regidor d’Hisenda va parlar d’algunes 

particularitats d’aquest pressupost. Va 

parlar d’una partida d’ingressos atí-

pica, fruit de l’entrada de diners per 

dues bandes. Pere Grau va explicar 

que es preveia que al 2012 Mango ini-

ciés una part important del sostre pre-

vist (el 50% de la nau central) i, per 

tant, prèviament, havia de fer el pro-

jecte i liquidar la llicència d’obres. El 

regidor d’Hisenda també va parlar de 

la venda d’un solar que es preveu pel 

2011, fruit del 10% de l’aprofitament 

a partir de la reparcel·lació de Can 

Montcau, Biokit i Can Malé. En refe-

rència a la despesa, Grau va comentar 

que l’augment de l’IVA també reper-

cutia en un increment de la despesa. 

Finalment, el regidor d’Hisenda va 

anomenar el superàvit de 4 milions 

però en va fer referència dient que cal 

fer una reserva de la capacitat d’in-

versió davant l’incertesa. En l’apartat 

d’inversions, Grau va parlar d’algunes 

obres previstes com la urbanització 

de Can Franquesa, el Tanatori, el que 

resta pendent del Molí d’en Fonolleda 

o l’adequació dels equipaments muni-

cipals per tal d’aconseguir una reduc-

ció energètica. 

ERC va comentar que el pressupost 

del 2011 el trobaven continuista i 

també perillós, ja que un terç dels 

ingressos depenien de Mango, van 

dir. Si no es materialitza el tema 

de Mango, van manifestar, cal-

dran altres fonts de finançament, 

que serà el romanent d’aquest any, 

perquè ja no podem demanar nous 

préstecs, o s’haurà de retallar el pres-

supost. ERC també va dir que ara 

mateix no hi ha cap certitud que la 

parcel·la que s’ha de vendre sigui de 

l’Ajuntament. Aquests dos factors 

són els que aguanten el pressupost, 

per tant és un pressupost feble, van 

manifestar. “Molt falaguer pel supe-

ràvit, però amb peus de fang”, van 

dir. ERC també va preguntar per 

les inversions energètiques i per les 

inversions en la gestió de residus. 

El regidor d’Hisenda, Pere Grau, 

va contestar que, per l’experiència, 

Mango mai no ha fallat. Va dir que 

Lliçà d’Amunt està dins de la Xarxa 

de Municipis per la sostenibilitat i 

que les inversions energètiques ja 

les concretaran però que ens ha de 

retornar en estalvi i, a més, s’ha de 

publicitar perquè la gent agafi cons-

ciència. Sobre la gestió de residus, 

Grau va dir que les inversions previs-

tes són les que preveu el contracte, 

segons el model de gestió de residus 

establert, ja que en el 2011 repercu-

teixen algunes coses comprades ante-

riorment (contenidors, vehicles). 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va voler 

puntualitzar que no era veritat que 

un terç dels ingressos del pressupost 

s’aguantava per Mango, que calia 

restar el superàvit. I va dir que, si 

no es complís, efectivament sem-

pre queda el romanent, que és una 

garantia. 

PSC - A FAVOR

CIU - A FAVOR

PP - A FAVOR

ERC- EN CONTRA

ICV-EUiA – no hi era

10. Afers urgents. 

No n’hi havia.

11. Mocions 

11. 1.  Moció de suport al 

Correllengua 2010. 

El Ple va acordar donar suport al 

Correllengua 2010 com a instru-

ment reivindicatiu de la societat a 

favor de la plena normalització de 

l’ús social de la llengua arreu dels 

territoris de parla catalana i a favor 

de la seva unitat. Es tractava inicia-

tiva de la CAL (Coordinadora d’As-

sociacions per la Llengua Catalana) 

que, segons l’Alcalde, va arribar tard 

a l’equip de govern perquè la pogués 

presentar en l’anterior Ple.  

UNANIMITAT

11. 2. Mocions dels grups polí-

tics municipals 

No n’hi havia.

12. Preguntes

No n’hi havia.
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Des de 1989  
estem formant personal per  

treballar en el món  administratiu 
 

 En una oficina simulada 
 aprendràs i practicaràs  

 totes aquelles tasques específiques  
d’un  departament Comercial, Comptable  

i de Recursos Humans  
 d’una empresa real. 

Simulació d’Empresa 
PROGRAMA SEFED 

Curs d’administratiu polivalent per a Pimes 

Inici curs : gener 2011 
 

Informa’t al telèfon 93 841 43 31 (de 8 a 14 h.) 

o vine a veure’ns al c/ Dr. Bonet,1 1r  
a Lliçà d’Amunt. 

 

 



Aquí pot inserir la seva publicitat 

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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Amb una assistència mitjana de 35 per-
sones, de les quals un 40% eren regidors 
i familiars, el passat 02-12-10 es va 
cel·lebrar l’acte de l’Estat del Municipi. 
Des d’aquí volem agrair a tots aquells 
que, tot i el trist i vergonyós debat, el van 
aguantar heroicament, memorablement 
i pacientment.
L’Equip de Govern va fer balanç dels 
seus tres anys i mig de mandat, dedicant 
més temps en recordar l’anterior govern 
que en analitzar l’estat real del municipi. 
Llista en mà van mencionar les diferents 
actuacions realitzades i, amb moltes 
mentides incloses, van reconèixer que 
han invertit més que mai al nostre 
municipi. Amb una inversió superior 
als 25 milions d’euros, la oposició i la 
majoria dels ciutadans, però, tenim la 
impressió de que han fet ben poc. 
Tristament i lamentable no van saber 
contestar a les preguntes que vam realit-
zar sobre temes tan importants com el 
futur del nostre municipi, el Plan d’Or-
denació Urbanístic Municipal de Lliçà 
d’Amunt, el qual ha generat prou polè-
mica; sobre si aquest POUM s’aprovarà 
abans de les eleccions, la nostra sensació 
és que estan esperant que passin les Elec-
cions Municipals i, si poden (esperem 
que no), tornaran a enganyar els seus 
respectius votants per repetir el pacte 
incoherent i anti-natura (trident: PSC-
CiU-PP) i l’aprovaran tal qual està, fet 
que ens assembla una autèntica i des-
proporcionada salvatjada.
Diuen que 40.000 és només el “màxim” 
d’habitants que podem tenir. Nosaltres 
plantegem una hipòtesi: els municipis 
dels voltants ja no poden créixer més, 
amb el nou Govern de la Generalitat de 
CiU el Quart Cinturó ara serà una rea-
litat, que aquesta infraestructura passi 
per Lliçà d’Amunt amb un Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal aprovat, 
amb la possibilitat d’un creixement de 
més de 3.000 habitatges ¿creuen vostès 
que no serà possible que arribem als 
40.000 habitants?
Preguntats també pel Quart Cinturó, 
“¿què pensaven fer després de la mani-
festació unitària?”, la resposta de les tres 
forces del govern va ser que no estan en 
contra del Quart Cinturó, sinó només 
del traçat que es va aprovar (qualsevol 
altre traçat els hi val). Sabem que els seus 
partits a nivell nacional consideren 
aquesta autopista una prioritat. 
ICV-EUiA, a tots els nivells, no estem 
d’acord amb aquesta via i seguirem tre-
ballant, inclús a nivell europeu, per acon-
seguir que aquesta infraestructura sigui 
tan sols una via de conexió entre els dos 
Vallès i no una autopista que destrossi el 
nostre municipi i el del costat.
Lliçà d’Amunt es mereix més !!

Ara fa uns dies es va celebrar el debat 
de l’estat del municipi. Nosaltres 
vàrem voler començar felicitant-nos 
pel consens aconseguit entre els grups 
polítics contra el Quart Cinturó. 
Aquest consens trencava amb anys de 
tensió política i esperàvem que donés 
inici a una nova manera d’entendre la 
política local. Tanmateix, en aquest 
acte es va fer evident que els membres 
del govern PSC, CiU i PP, estan enca-
ra més preocupats pel passat que pel 
futur. Durant el debat, van deixar ben 
clar que no tenen intenció d’obrir cap 
via de col·laboració amb Esquerra, 
que és la força majoritària a l’ajunta-
ment, i van estar més pendents de 
criticar la nostra etapa al govern que 
no pas d’exposar la seva feina i el seu 
projecte de poble. És evident que par-
lar de projecte comú, en un govern 
d’ideologies tan poc compartides, els 
deu incomodar. Els és molt més sen-
zill explicar que els uneix la seva 
aposta contra Esquerra.
Però governar implica prendre deci-
sions, i les decisions s’han d’assumir. 
Aquest govern ha decidit aprovar un 
POUM, un pla urbanístic que preveu 
posar 1000 pisos a les urbanitzacions 
i més de 1700 al centre. No en poden 
donar la culpa a ningú, és la seva pro-
posta. Tampoc poden excusar-se en 
una futura participació, que ja han 
donat per acabada. De fet, es dispo-
sen a tancar ràpidament el tràmit 
municipal, malgrat el rebuig social 
que ha generat.
Amb l’aprovació del POUM obli-
guen l’empresa Bosch a assumir uns 
costos urbanístics de més de 14 
milions d’euros, quan aquesta multi-
nacional ha estat tancant fàbriques a 
tot el món. Això pot deixar al carrer 
420 treballadors. I també requalifi-
quen “a la carta” les naus de la indús-
tria Figueras, que podria deixar sense 
feina 120 persones més. I quan els 
treballadors els demanen explica-
cions, ells s’amaguen i no assumeixen 
les seves decisions, o passen el pro-
blema a un altre soci de govern. 
En canvi, en el debat només parlaven 
del passat. Posats a recordar, podem 
mostrar-los com nosaltres vàrem arri-
bar a acords amb empreses com Bio-
kit, aconseguint el seu trasllat i 
ampliació a Can Montcau, la cessió 
dels seus terrenys i edificis actuals 
com a futurs equipaments i zones ver-
des per al municipi. Pot ser que, de 
tan buscar errors en el passat, s’obli-
din de copiar-ne els encerts.

En prácticamente una semana hemos 
celebrado en nuestro Municipio dos 
acontecimientos de gran relevancia 
democrática, uno de los cuales no solo 
repercutiría a los vecinos de Lliçà 
d’Amunt sino a todos los catalanes: la 
elección del nuevo presidente de la 
Generalitat de Catalunya, a través de 
los comicios celebrados el pasado 28 
de noviembre, en los que todos los 
ciudadanos de Catalunya estábamos 
llamados a las urnas.
El Partido Popular presentó a su can-
didata a presidir la Generalitat de 
Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, 
que obtuvo el mejor resultado electo-
ral del Partido Popular en unas elec-
ciones al Parlament de Catalunya.
Como ya adelantábamos en nuestra 
columna del “Informa’t” nº 22, pese a 
que se acostumbra a señalar que no 
suelen ser extrapolables los resultados 
de los diferentes comicios, el Partido 
Popular ha sido la tercera fuerza polí-
tica en estas elecciones en Lliçà 
d’Amunt, quedando a tan solo 150 
votos de la segunda fuerza política y 
500 votos por encima de la cuarta. Es 
por todo ello que queremos dar las 
gracias a todos los vecinos de Lliçà 
d’Amunt por la confianza y la fideli-
dad depositada en el Partido Popular.
Y en segundo lugar, pero no por ello 
menos importante, el pasado 2 de 
Diciembre se celebró el debate anual 
sobre el Estado del Municipio. Este es 
un debate que ya el Partido Popular 
quiso instaurar en los años 2002 y 
2005 a través de varias mociones y pre-
guntas presentadas a diferentes gobier-
nos municipales y que se llegaron a 
aprobar, pero nunca se llevó a cabo.
Ha sido con el Partido Popular for-
mando parte del gobierno municipal 
y una vez introducido en el ROM 
(Reglamento Orgánico Municipal) en 
el año 2008 que se llevó a cabo el pri-
mer debate.
El Partido Popular, a través de su por-
tavoz José Santiago Ariza, se centró 
básicamente en las áreas que gestio-
nan sus ediles, que son Infraestructu-
ras, Equipamientos, Salud Pública, 
Transporte Público y Movilidad.
La construcción y finalización de las 
obras de la Biblioteca Municipal, la 
Variant del Camí de la Serra, el centro 
de Rehabilitación de la Alianza, el 
alumbrado público de Can Salgot y 
Can Farell, la Urbanización del Pla y 
Ca l’Oliveres, el Casal de la Gent 
Gran, el CAP (Centro de Salud Públi-
ca) de Palaudàries fueron el centro del 
debate y lo que suscitó mayor males-
tar entre los grupos de la oposición. 

És exercir el nostre compromís de ser-
vei, dèiem a l’acabar la columna del 
desembre, fent referència al compro-
mís amb la gent que ens fa confiança 
amb el seu vot. 
Ara, un cop passades fer les eleccions 
a la Generalitat, no podem altra cosa 
que agrair el suport rebut per la nos-
tra proposta de país i refermar-nos, 
encara més, en la voluntat de no 
defraudar amb les expectatives de 
canvi generades.
La nostra és una acció de govern que 
és vol exercir amb la humilitat, la res-
ponsabilitat, el respecte i la serietat que 
atorga l’experiència. Tots els col·lectius 
socials consoliden la seva pròpia evolu-
ció basant-se en el pacte. I és que el dia 
a dia funciona amb la confiança que 
ens generem mútuament en dels 
acords que establim.
I és així com volem que sigui en l’ac-
ció municipal. Fer país comença amb 
la política de proximitat. És a dir, 
amb el tracte directe amb les persones 
i amb el consens polític necessari per 
a estratègies de futur.
En el passat debat del municipi, 
vàrem fer referència al nostre pacte de 
govern, entre cometes, “atípic”. L’en-
tre cometes és una expressió per fer 
memòria dels seus orígens. Deixem-
ho així. Des hores hem utilitzat el 
temps intensament per concretar 
amb fets cada una de les nostres pro-
postes programàtiques i pensem que 
podem presentar una feina feta a 
Lliçà d’Amunt, inicialment fora de 
pronòstic per a una part de ciutadans. 
També deixem-ho aquí.
No ha estat fàcil. Ha estat i encara és 
vital, reflexiu, intens, discrepant i enri-
quidor. Pensem que és una experiència 
que permet a cada un de nosaltres 
poder parlar de la pràctica política del 
pacte i no del can seixanta. 
També en el passat debat del munici-
pi vàrem rebre, Convergència i Unió, 
felicitacions respecte el resultat de les 
eleccions autonòmiques. Des d’aquí 
gràcies pel vostre reconeixement. És 
la cortesia. És allò políticament cor-
recte. És una formalitat. Però com va 
fer notar ERC, hem estat capaços 
d’actuar conjuntament en el Quart 
Cinturó. No era una formalitat. Era 
una resposta urgent a partir d’una 
agressió. Podem felicitar-nos. 
El repte és transportar aquesta possi-
bilitat a altres accions. Però això 
demana l’exercici de la humilitat, la 
responsabilitat, el respecte i la serie-
tat. 

Molta gent ens para pel carrer per 
preguntar-nos quan es farà Mango. I 
nosaltres responem, per suposat, a 
cada persona que ens atura, però ara 
potser cal explicar-ho a tota la ciuta-
dania, perquè són unes obres que 
han de portar treball pels aturats de 
Lliçà d’Amunt, riquesa directa o 
indirecta pels altres sectors indus-
trials i de serveis del nostre municipi 
i ingressos per l’Ajuntament que, 
reverteixen en el nostre poble, donat 
que es destinen a inversions.
La majoria de gent, quan sent parlar 
de Mango, pensa que és un tema llu-
nyà, que ja ho ha sentit masses vega-
des, inclús hem sentit a dir que 
marxaran sense fer res aquí, però res 
d’això és cert perquè ara sí que Mango 
és una realitat.
Cap el febrer, març d’aquest any 2011 
començaran les obres d’urbanització 
del sector, obres complexes per la seva 
dimensió, perquè s’ha de fer clave-
gueram, portar la llum, l’aigua... i 
està previst que cap a primers del 
2012 comencin les obres pròpies de 
construcció dels edificis logístics.
Durant aquest quatre anys que hem 
estat al front de l’Ajuntament, entre 
d’altres coses, hem apostat per tirar 
endavant aquest projecte, hem llui-
tat, hem posat totes les nostres ganes 
i tots els mitjans al nostre abast, no 
ens hem cansat de negociar amb 
administracions superiors i els repre-
sentants de l’empresa per aconseguir 
el millor pels interessos del nostre 
poble i el resultat final és el que ara 
tenim a les mans, fins i tot hem estat 
capaços de treure l’eix del Tenes, una 
autovia que travessava tota la plana 
del Tenes.
Després de tants anys de parlar-ne, en 
concret des de l’any 2000, ha estat 
aquest equip de govern, liderat pels 
socialistes, qui l’ha dut a bon terme, 
demostrant, un cop més, la capacitat 
de gestió.
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Estem molt contents.

Ja sabem que la situació no és la 

ideal per  demanar-vos diners.

Ja sabem que és molt difícil 

demanar ajuda a empreses i 

establiments.

Ja sabem que ho podríem fer 

d’una altra manera o probable-

ment millor.

I potser és per tot això que 

estem tan contents.

A més de reunir milers de per-

sones la tarda del Tió més 

Divertit del Món, hem acon-

seguit recaptar 2.835 €  amb 

la venda de les butlletes de les 

Paneres Solidàries. Per a La 

Comissió de Festes és un 

orgull col·locar Lliçà d’Amunt 

entre els pobles que aporten 

més diners a La Marató de 

TV3.

Volem agrair a empreses i esta-

bliments la vostra col·laboració. 

Tots heu aportat el què heu cre-

gut convenient i amb això hem 

aconseguit completar unes 

Paneres espectaculars que han 

cridat l’atenció de la gent, tal i 

com volíem. Moltes gràcies a 

tots.

També volem reconèixer l’es-

forç de tota la gent que heu 

comprat alguna butlleta sabent 

que la recaptació era íntegra 

per a La Marató de TV3. Les 

Paneres no són més que una 

e xcu s a  p e r  a  aque s t a 

col·laboració i ens sentim molt 

cofois quan any rere any 

podem fer aquest tipus d’in-

grés a la causa solidària.

Aquest any els números pre-

miats han estat el 0074 i el 

1581. Hem tingut sort i hem 

pogut repartir ambdós premis 

el mateix dia del sorteig així 

que no ens hem de preocupar 

de buscar els afortunats.

Al bloc de La Comissió http://

www.lacomissio.blogspot.com, 

trobareu tota la informació i 

fotografies del Tió més Divertit 

del Món, del cap de setmana de 

la Fira de Nadal i del sorteig de 

les Paneres Solidàries. Entreu-

hi i doneu-nos la vostra opinió 

sobre les coses que hem fet. 

Segur que les podrem millorar 

per l’any que ve.

La Comissió de Festes esperem 

que hagueu col·laborat amb la 

Marató de TV3 en qualsevol 

dels actes que durant aquests 

dies s’han organitzar arreu de 

Catalunya. La societat catalana 

ha donat una vegada més mos-

tra de la seva solidaritat i com-

promís cap als necessitats i 

estem orgullosos de formar-ne 

part.

Gràcies a tots i que tingueu un 

Bon Any 2011. 

Xavier Vilà

President de La Comissió

de Festes

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.

Som part de la Marató

GUANYADORA DE LA SEGONA PANERAGUANYADORS DE LA PRIMERA PANERA

IMATGE DEL TIÓ

ACTIVIDADES
DE LA AA.VV. CAN SALGOT

GAC (gimnasia, glúteos, 
abdominales y piernas)  
20 euros/mes 
Lunes y miércoles de 15.15 a 
16.15 horas

DANZA DEL VIENTRE  
20 euros/mes 
Martes de 20 a 21.30 horas

BATUKA
20 euros/mes 
Martes y jueves de 15.15 a 
16.15 horas

SEVILLANAS
15 euros/mes 
Martes de  18 a 19 horas (niños) 

19 a 20 horas (adultos)

DANZA TRIBAL
25 euros/mes 
Jueves de 19 a 20.30 horas

INGLÉS 
10 euros/mes 
Lunes de 18.15 a 19.15 horas
Martes de 17 a 18 horas

GUITARRA
25 euros/mes 
Jueves de 17 a 18 horas

PINTURA AL ÓLEO
(a partir de 7 años)
6 euros/mes 
Miércoles de 18 a 20 horas

INICIACIÓN BAILES DE SALÓN
30 euros/mes (pareja) 
Domingos de 19 a 20 horas

INICIACIÓN BAILES LATINOS
30 euros/mes (pareja) 
Domingos de 20 a 21 horas 

CURSO TAROT
25 euros/mes 
Viernes de 16 a 17 horas

CURSO DE REIKI,
MINERALES
Y FLORES DE BACH
25 euros/mes
Lunes de 17.15 a 18.15 horas
Miércoles de 16.30 a 17.30 horas
Jueves de 18 a 19 horas 

Nota:
Durant aquest mes de gener, 
l‛Associació de Veïns de Can 
Salgot farà carnets de soci 
a un preu de 20 euros l‛any.

INFORMACIÓN LOCAL SOCIAL - TARDES - Telf.938417770 
Pago de las actividades trimestral

AV Can Salgot



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

GENER
Farmàcia Portabella: 1, 2 i 6 de gener

Farmàcia Valeta: 8 i 9 de gener

Farmàcia Esplugas: 15 i 16 de gener

Farmàcia Galcerán: 22 i 23 de gener

Farmàcia Trullols: 29 i 30 de gener

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 Ca l’Oliveres
93 860 71 16
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
93 841 48 86
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 Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAc de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
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

Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
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ajuntament@llicamunt.cat

Web: www.llicamunt.cat

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h

Disseny, compaginació,
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Paper: Offset 100% reciclat de 90 grams
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Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau. 

AGENDA GENER
Ioga
Dissabtes 15 i 22 de gener, 12 i 19 
de febrer, i 12 i 19 de març

A càrrec de Marc Cebollero.
Hora: d’11.30 a 13.15 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions:
93 841 45 81 / 620 60 21 35
oberturadeconsciencia@hotmail.com
Preu: 10 euros mensuals
Organitza: Obertura de consciència

Espectacle infantil
Diumenge 23 de gener

“La cigala i la formiga”
A càrrec de la companyia Xip Xap.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ajuntament

Teatre
dissabte 29 de gener

MUDA’T
Amb l’obra de teatre “Les nenes no 
haurien de jugar a futbol”. A càrrec 
de la companyia Versus & Cia.
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Venta d’entrades: entre els 
dies 3 i 28 de gener a l’OAC de 
l’Ajuntament
Preu: Anticipades i socis de 
l’Aliança: 8 euros; taquilla: 10 
euros; menors de 18 anys i amb el 
Carnet d’El Galliner: 5 euros
Organitza: Ajuntament

Festa de Sant Antoni Abat
Diumenge 30 de gener

A càrrec de la companyia Xip Xap.
Programació: 
9:00 Esmorzar al Pinar de la Riera 
per a tots els participants.
10:00 Mostra de bestiar al Pinar de 
la Riera.
12:00 Benedicció dels animals a la 
plaça de l’església i cercavila pels 
carrers.
12:30 Missa solemne.
13:30 Espectacle eqüestre a càrrec 
de la Hípica Can Janàs. Al Pinar de 
la Riera.
A continuació, ballada de sardanes 
amb la cobla Rosaleda.
19:30 Concert amb l’orquestra 
Rosaleda a l’Aliança. L’entrada és 
gratuïta. 
Tot seguit, ball de fi de festa.
Organitza: Comissió de Sant 
Antoni

Tertúlia literària
Dimarts

L’última setmana, poesia. 
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 / 600 
22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Pintura a l’oli
Dijous i divendres

Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 / 600 
22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Activitats de la Biblioteca
Ca l’Oliveres

Hora del conte
Dijous 24 de gener

“Les llàgrimes de la fada d’aigua” 
A càrrec de Carla Lucea 
Hora: 18 h 
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres  
Organitza:
Ajuntament 

Conferència
Dijous 20 de gener

“Joan Maragall, poeta i ciutadà” 
Conferència en motiu de l’Any 
Maragall, que commemora 

els cent cinquanta anys de la 
naixença i cent anys de la mort 
del poeta. A càrrec de Jordi 
Llovet, crític literari i catedràtic 
de “Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada”. 
Hora: 19 h 
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Organitza: Ajuntament amb la 
col·laboració de la Institució de 
les Lletres Catalanes 

Activitats de l’Espai Jove El Galliner

Monogràfic de bijuteria
Dimarts 8, 15 i 22 de febrer i 1 i 
8 de març

Aprèn diferents tècniques per 
crear les teves pròpies joies.  
Horari: d’11 a 12 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions i més informació: 
El Galliner. Places limitades
Preu: 20 euros + 15 euros de 
material.
Organitza: Ajuntament

Monogràfic de fotografia
Dimarts o dijous (a concretar)

Aprèn tot allò que sempre has 
volgut saber sobre el món de la 
fotografia en 10 sessions. 

Horari: matins
Lloc: El Galliner
Inscripcions i més informació: 
El Galliner. Places limitades
Preu: 40 euros
Organitza: Ajuntament

Curs de Body Combat
Divendres

Treu-te quilos de sobre amb 
coreografies trepidants basades en 
kick boxing, karate, tai-txi, full 
contact... 
Horari: de 20 a 21 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions i més informació: 
El Galliner. Places limitades
Preu: 60 euros/trimestre
Organitza: Ajuntament

Més informació: 93 841 52 25 - 93 860 70 01
elgalliner@llicamunt.cat

Activitats del Casal de la Gent Gran

Cargolada per les terres
de Lleida
dissabte 22 de gener

Sortida del punt d’origen en direc-
ció a Lleida. Parada a Sant Antolí 
per esmorzar a base de pa amb 
tomàquet i botifarra. Arribada a 
Sant Ramon Nonat i visita guiada 
al santuari a càrrec del mossèn. 
Continuació de l’excursió fins a 
Anglesola, on es degustaran els 
roscos Puigfel i es dinarà a base de 
cargols. La persona que no vulgui 
menjar cargols, ho ha de dir a l’hora 
d’inscriure’s a l’excursió i se li substi-
tuirà per vedella amb bolets.
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: Casal de la gent 
gran
Preu: 45 euros
Inscripcions i més informació: 
tardes, Casal de la Gent Gran (93 
841 61 55) / matins, Jesús 93 841 
68 40)

Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Botxes
Els dilluns i dimecres

Hora: 11h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Ball de saló
Divendres 7, 1, 21 i 28 de gener

Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Bingo
Dissabtes 8, 15, 22 i 29 de gener

Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Per a més informació: Casal de la Gent gran

Folch i Torres, 102 - Tel. 938 416 155

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.


