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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Festa de l'Esport
La Festa de l 'Esport se celebrarà el diumenge 9 de juny al
Pavelló d'Esports i a l 'aparcament de l 'Institut Ll içà. Aquesta
festa substitueix la Nit de l 'Esport, que es va haver de
suspendre per motius econòmics, però en manté l 'essència
com a acte festiu de trobada, promoció i reconeixement dels
esportistes i les entitats esportives locals. La Festa de
l 'Esport comptarà amb un complet programa d'activitats: el
Festival de cloenda de les activitats esportives del Pavelló
d'Esports, una botifarrada popular, la Primera Gran Gimcana
de l'Esport i exhibicions diverses, a més del l l iurament de
premis de l 'esport l l içanenc.



Amb l’acabament del curs escolar a Catalunya, gairebé un mil ió tres-cents mil alumnes
d’educació infanti l , primària, ESO i batxi l lerat han deixat les aules fins al pròxim mes de
setembre. Són gairebé el 20% de la població catalana i, sens dubte, la reserva més valuosa de
futur. El país depèn de la qualitat de l ’ensenyament que la nostra societat adulta sigui capaç de
donar als seus nens i nenes i als seus joves, si entenem l’educació no només com un dret
indiscutible sinó també com una inversió de futur. Per això, els gairebé tres mesos de
vacances que ara comencen són merescuts per a tota la comunitat educativa (alumnes, pro-
fessorat i administracions), als quals fel icitem per la feina feta. Feina que també acaba als
centres cívics, als locals socials i a les entitats esportives i culturals, que tant importants són
per al teixit associatiu i social del nostre municipi.

I tota feina ben feta es mereix la seva recompensa, i el nostre municipi està preparat per aco-
l l ir-la: festes de fi curs, cloendes d’activitats esportives, de centres cívics i locals socials, etc.

Unes activitats acaben i altres comencen. Tenim preparat tot un mes ple d’activitats per a
infants i joves amb el Casal d’Estiu, el Casal Esportiu i un munt d’activitats pensades perquè
els nostres nens i nenes no es quedin a casa i gaudeixin de la companyia dels seus amics i
amigues, de les instal•lacions que disposem i de tot el municipi, i alhora continuïn amb el seu
aprenentatge.

I també, com cada any, puntuals en la seva arribada, començaran les festes dels barris, pels
volts de Sant Joan, i que s’al largaran en el calendari fins a mitjans d’agost. Temps d’esbarjo,
de festa, d’activitats als carrers per compartir amb els nostres veïns i veïnes, que és una
realitat gràcies a les associacions de veïns del nostre poble, a les quals els vul l agrair aquesta
feina, i tota la feina que fan durant la resta de l’any. En definitiva, temps per oblidar durant una
estona els mals de caps de la resta de l’any i per anar preparant el nostre cos per la que serà
l ’ultima festa del nostre municipi, la festa grossa, la festa de tots i per a tots, la nostra Festa
Major.
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Editorial

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Enquesta ciutadana

Per quin canal s'informa més sobre l'actualitat municipal?
A la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber quin ca-
nal acostuma a consultar més la gent per informar-se sobre l 'actual i tat
municipal : el butl letí Informa't, el web municipal , les xarxes socials ins-
ti tucionals (facebook, twitter, bloc), els butl letins electrònics (setmanal i
mensual) o altres.
El resultat ha estat que, de les 25 persones que han contestat l 'en-
questa, un 36% ha senyalat el butl letí Informa't; un 28% el web munici-
pal ; un 28% ha contestat les xarxes socials insti tucionals (facebook,
twitter, bloc); un 4% s'ha decantat pels butl letins electrònics (setmanal i
mensual); i un 4% ha optat per l 'opció Altres; l 'opció No ho sap/No
contesta no l 'ha senyalat ningú.

*L'enquesta ciutadana es publ ica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la partici-
pació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publ iquen al mateix web i en el
butl letí municipal . Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.

Commemoració del Dia
Mundial del Medi Ambient
El dia 5 de juny se celebra el Dia Mundial del
Medi Ambient i , per commemorar aquesta
efemèride, l 'Ajuntament organitza diverses
activitats relacionades amb el respecte i la
mil lora del nostre entorn.

La Nit de l'Esport canvia de format
La Festa de l 'Esport substitueix la Nit de l 'Esport, però en manté
l 'essència com a acte de trobada, promoció i reconeixement de
l 'esport local.

PROGRAMACIÓ
La Festa de l 'Esport se ce-
lebrarà el diumenge 9 de
juny al Pavelló d'Esports i a
l 'aparcament de l 'Institut
Ll içà. Aquesta festa substi-
tueix la Nit de l 'Esport, que
es va haver de suspendre
per motius econòmics, però
en manté l 'essència com a
acte festiu de trobada, pro-
moció i reconeixement dels
esportistes i les entitats es-
portives locals.
La regidoria d'Esports de
l 'Ajuntament ha cregut con-
venient mantenir un acte
festiu al voltant de l 'esport
l l içanenc, per tal de promou-
re'l i distingir-lo.
El nou format pretén ser
més atractiu per a les famí-
l ies i la canalla, a banda
d'incloure el reconeixement
als mèrits esportius assolits
per les entitats esportives i
els esportistes locals.
La Festa de l 'Esport comp-
tarà amb un complet progra-
ma d'activitats. Començarà
amb el Festival de cloenda
de les activitats esportives
del Pavelló d'Esports i in-
clourà una botifarrada popu-
lar, la Primera Gran
Gimcana de l'Esport i exhi-
bicions diverses, a més del
l l iurament de premis de l 'es-
port l l içanenc.
Durant tota la jornada, a la
pista exterior del Pavelló
d'Esports, també hi haurà
instal· lats estands de cada
entitat esportiva amb l'ob-
jectiu de donar a conèixer
les activitats que organitzen.

11 h, Pavelló d’Esports: FESTIVAL DE CLOENDA
D’ACTIVITATS ESPORTIVES. Els grups de Jazz, Batuka,
Gent Gran i altres activitats dirigides del Gimnàs del Pavelló
d’Esports realitzaran exhibicions de les activitats que han
treballat durant la temporada.

1 3h, Esplanada de l'Institut Lliçà: EXHIBICIÓ DE COTXES
DE RALLIS. Encapçalats pel pilot l l içanenc David Sayós, una
sèrie de pilots faran les delícies dels més joves amb una
exhibició combinant l’asfalt amb la terra en un circuit tancat.

1 4h, Pista exterior del Pavelló d’Esports: BOTIFARRADA
POPULAR a càrrec de les entitats esportives al preu de 2€,
que inclou botifarra i pa amb tomàquet.

1 6:30h, Zona del Pavelló d'Esports: 1 a GRAN GIMCANA DE
L’ESPORT a càrrec de les entitats esportives. Cada entitat
esportiva participant organitzarà una de les proves d’aquesta
especial Gimcana. Futbol, Patinatge Artístic, Karate, Bàsquet,
Futbol Sala, BTT.. .

1 8h, Pista exterior del Pavelló d'Esports: EXHIBICIONS DE
PATINATGE ARTÍSTIC I KARATE a càrrec del CP Artístic
Lliçà d’Amunt i l ’Associació Esportiva Shorin Ryu.

1 8:30h, pista exterior del Pavelló d'Esports: LLIURAMENT
DELS PREMIS DE L’ESPORT LLIÇANENC. L’Ajuntament
farà ll iurament de les distincions i premis a aquells/es
esportistes que hagin aconseguit èxits durant la temporada.
S’atorgarà també una distinció honorífica per la trajectòria
esportiva d’alguna personalitat del municipi. L’acte finalitzarà
amb l'actuació de les Starlets.

Campanya de compostatge domèstic
A casa vostra l lenceu molta
matèria orgànica, de la
cuina i del jardí, i en canvi
després heu de comprar
terra vegetal i adob pels
jardins. No sembla mil lor
aprofitar la nostra matèria
orgànica en el nostre propi
jardí? La matèria orgànica
residual de la cuina i el jardí
pot ser transformada i
aprofitada en el mateix l loc

d’origen gràcies al procés
natural del compostatge.
A la pàgina web municipal
trobareu informació sobre la
campanya de compostatge
domèstic que porta a terme
l'Ajuntament i sobre com
adquirir un compostador a
meitat de preu (la petició
s'ha de fer on-l ine des de la
mateixa pàgina). A més, pel
fet de fer compostatge

DISSABTE 8 DE JUNY:
Neteja popular de residus de la llera del riu Tenes, or-
ganitzada per la regidoria de Medi Ambient en col· laboració
amb l’Associació Hàbitats i dins el seu “Projecte Rius”.
La inscripció prèvia és obligatòria, fins al 7 de juny, i s’ha de
fer únicament mitjançant el formulari de la pàgina web de la
pròpia entitat:
http: //www.projecterius.org/femdissabte/contacte.php
Només cal portar guants gruixuts i calçat adequat. La resta
de material serà proporcionat per l 'associació i per
l ’Ajuntament, que també destinarà una persona per a la
coordinació.
La trobada tindrà l loc a les 1 0 del matí al centre del Pinar
de la Riera i la neteja es farà fins a les 1 2 hores. S’acabarà
a la nova bassa de Can Dunyó, on es farà una explicació
de les característiques d’aquesta zona humida.

DISSABTE 8 DE JUNY:
Visita a la planta de compostatge de Granollers, orga-
nitzada per la regidoria de Medi Ambient.
S'ha programat una visita guiada a la Planta de digestió
anaeròbica i compostatge de Granollers. Aquesta
instal•lació, en funcionament des de fa dos anys, és una de
les més modernes de Catalunya, i combina el tractament
anaeròbic, mitjançant el qual s’obté biogàs i electricitat,
amb el tractament aeròbic, que és el compostatge en
túnels. Els participants rebran com a obsequi una mostra
de compost ja madur per poder posar al jardí.
Per participar-hi cal fer inscripció prèvia, fins al 6 de juny a
les 1 9 h, trucant a l ’OAC (93.841 .52.25), per correu
electrònic a ajuntament@ll icamunt.cat o a través d'un for-
mulari que trobareu a la notícia corresponent de la pàgina
web municipal. Si no s’arriba a un mínim de 20 persones la
visita es cancel•larà.
Se sortirà del davant de l’Ajuntament en autocar a les 1 0
del matí i es tornarà sobre les 1 3’00 hores.

"Digues la teva, naturalment!", activitat organitzada per la
regidoria de Transport Públic i Mobil itat.
A nivell escolar, com en anys anteriors, l 'alumnat des de 5è
de primària fins a 2n de batxil lerat de les escoles del poble
ha participat en el concurs anomenat "Digues la teva, natu-
ralment!", adscrit dins del Programa d'Activitats Educatives
(PAE).
Aquest concurs pretén que els alumnes reflexionin sobre
quin és l'estat del medi ambient, quines causes l'afecten i
quines solucions necessitem.
Es tracta d'escriure, a classe, frases curtes sobre algun àm-
bit relacionat amb el medi ambient. D'entre totes les aporta-
cions fetes, s'han triat les més encertades i s'han retolat en
els vidres dels autobusos urbans de TLA, per ser exposades
des del 5 de juny d'enguany, Dia Mundial del Medi Ambient, i
durant tot un any, fins a la propera edició d'aquest concurs.

domèstic també podreu
obtenir una bonificació de la
taxa de residus el proper
any.



Prevenció d'incendis
forestals
La prevenció d'incendis fo-
restals és una tasca fona-
mental en el nostre municipi ja
que molts barris estan situats
molt a prop dels boscos.
El període de màxim risc d'in-
cendis forestals va del 1 5 de
juny al 1 5 de setembre i, en-
guany, tornem a comptar amb
tot un seguit d'actuacions com
a mesures preventives: la di-
fusió d'un ban municipal; la
realització d'un simulacre
d'activació de la Guia d'actu-
ació per a emergències d'in-
cendis forestals; el
manteniment de totes les
franges de protecció contra
incendis als barris en un
projecte d’ocupació de 1 5
persones del municipi en
situació d’atur laboral; el su-
port al dispositiu local de vi-
gilància i extenció d'incendis

proporcionat per Protecció
Civil amb quatre vehicles i
entre 6 i 1 0 voluntaris diària-
ment; el Pla de vigilància
complementària d'incendis
forestals dirigit per la Diputa-
ció de Barcelona que consis-
teix en una ruta diària per
Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt i
Lliçà de Vall; el manteniment
de camins forestals amb la
participació de l'ADF i l'ajut
econòmic de la Diputació; el
pla de manteniment de
parcel. les i zones verdes
municipals; l’enviament d’una
circular informativa als
propietaris de parcel•les i
l’inici d’expedients disciplinaris
i sancionadors als propietaris
que no les han mantingut
correctament; i el control de
fogueres de Sant Joan i Sant
Pere.
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Fogueres i coets pirotècnics
durant les revetlles de Sant
Joan i Sant Pere
Les persones que vulguin fer
fogueres durant les revetlles
de Sant Joan i Sant Pere cal
que sol· l icitin autorització a
l'Ajuntament o a la Policia
Local, com ja s'ha fet en els
darrers anys. Tanmateix, si
es produeix una situació d'alt

risc d'incendi en aquestes
dates, la Generalitat de Ca-
talunya podria decretar la
prohibició de totes les fogue-
res. Per altra banda, l 'ús de
coets pirotècnics està prohi-
bit en tot el municipi per l'alt
risc de calar foc al caure.

"Un dia amb transport urbà"
Entre els mesos de maig i
juny, la regidoria de Trans-
port Públic i Mobil itat porta a
terme l'activitat "Un dia am-
bel transport urbà" entre l 'a-
lumnat de les quatre escoles
del poble. Aquest any, hi
participaran un total de 1 64
alumnes.
Aquesta activitat, adreçada

a l'alumnat de 6è de primà-
ria, consta d'una part teòrica
i d'una part pràctica. En la
part teòrica s'explica el ser-
vei d'autobusos de Lliçà
d'Amunt i es donen els co-
neixements necessaris per
desplaçar-nos correctament
amb transport públic. En la
part pràctica, els alumnes

Segons el president de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes, Ignasi Simón, "al l larg
dels més de dos anys des de
la posada en marxa del bus
exprés o 777, la mancomu-
nitat no ha parat de treballar i
aportar millores al servei". De
fet, malgrat la caiguda de la
mobilitat en general i, en
conseqüència, del transport
públic, el servei del bus ex-
prés manté una línia ascen-
dent, amb un creixement de
l'11 ,1 2%, que posa de mani-
fest que els usuaris en valo-
ren la qualitat i l 'eficiència.
Els valors més ponderats
d'aquest servei són la rapi-
desa i la puntualitat. El 777 o
bus exprés de la Vall del Te-
nes ha aconseguit ser un
servei de transport públic
competitiu amb el vehicle

privat.
Tant és així que les negocia-
cions amb la Generalitat per
tal d'incrementar-ne el nom-
bre d'expedicions van per
bon camí i aquesta millora
del servei es podria fer efec-
tiva de cara al setembre.

La pàgina web de la Vall
del Tenes estrena un espai
sobre el bus exprés de la
Vall del Tenes

La pàgina web de la Manco-
munitat de la Vall del Tenes
compta, des del passat 2 de
maig, amb un espai destinat
a la línia 777, el bus exprés.
Aquest nou espai té un
disseny gràfic acurat amb
pictogrames per encaminar a
la informació de forma àgil,
una topografia clara i una

El bus exprés podria ampliar les expedicions

Millora de les cruïlles de la carretera BV-1 602
amb els carrers de l’Aliança i del Tenes

agafen les línies LA1 i LA2
de Tranports de Lliçà d'A-
munt per tal de conèixer bo-
na part del municipi i alguns
dels seus equipaments més
rel levants; també es posa en
pràctica un transbordament
entre línies i es veu com
funciona i què ens aporta el
sistema tarifari integrat.

Xerrada "Revetlla de Sant
Joan segura"
El Programa d’Activitats
Educatives (PAE), impulsat
per l ’Ajuntament, ofereix la
xerrada ”Revetl la de Sant
Joan Segura” per a mares i
pares, organitzada per la
regidoria de Medi Ambient.
El divendres 7 de juny, de
1 9:1 5h a 20:1 5h, a la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres, els
voluntaris de Protecció Civi l
oferiran aquesta xerrada on
s’informarà de les principals
mesures de precaució que
cal tenir en compte per

poder gaudir d’una bona re-
vetl la, actuant de manera
preventiva i tenint en compte
els possibles riscos.
Atès el cas que les places
són limitades, un mínim de
1 0 persones i un màxim de
60, és important que es
confirmi l ’assistència abans
del 4 de juny. La inscripció,
oberta a totes les famíl ies de
la població, també es podrà
fer a través de la pàgina
web de l’Ajuntament
(http: //www. l l icamunt.cat/).

Instal·lació d'una unitat mòbil de vigilància
de contaminació atmosfèrica
La Diputació instal· larà una
unitat mòbil de vigi lància de
contaminació atmosfèrica
durant un mes a la plaça de
Catalunya.
Aquesta unitat mòbil consta
d'una furgoneta adaptada i
equipada amb diversos
analitzadors automàtics i
manuals per conèixer la
qualitat de l 'aire que ens en-
volta.
Els contaminants que s'ana-
l itzen són: partícules, diòxid
de sofre, diòxid de nitrogen,

ozó, monòxid de carboni,
compostos orgànics volàti ls
com el benzè.
La unitat mòbil també dis-
posa d'una estació meteo-
rològica que proporciona
dades sobre la direcció i la
velocitat del vent, la tempe-
ratura, la humitat, la radiació
solar, la pressió atmosfèrica
i la pluja.
A partir de les dades obtin-
gudes i les dades existents
a la Xarxa de Vigi lància i
Previsió de la Contaminació

Atmosfèrica de Catalunya
(XVPCA) es poden interpolar
els resultats i caracteritzar el
municipi. Segons el període
mostrejat es pot analitzar la
variació de les concentraci-
ons dels contaminants al
l larg de l 'any i caracteritzar
la seva evolució mitjana
diària. I , d'acord amb els re-
sultats, es poden relacionar
els valors dels contaminants
atmosfèrics amb possibles
focus emissors (indústries,
trànsit, etc.).

línia de colors corporatius
que potencia la marca de
Transports Públics de Cata-
lunya.
A aquest espai es pot accedir
des de les pàgines web dels
ajuntament de Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall i Parets del
Vallès. En les pàgines web
municipals hi ha un banner
del bus exprés que enllaça
amb l'espai del 777 de la pà-
gina web de la mancomunitat
i, d'aquesta manera, el
contingut sempre està actu-
alitzat.

L'Ajuntament va signar un
conveni amb la Diputació de
Barcelona per portar a terme
la millora de l'encreuament i
de la connectivitat entre la
carretera BV-1 602 i els carrers
de l'Aliança i del Tenes, així
com la millora de la seguretat i
l'accessibilitat dels vianants en
aquestes interseccions.
Les obres, que està previst
que comencin aquest mes de
juny, consisteixen en:

- a la intersecció amb el carrer
de l'Aliança: la construcció
d'un nou pas de vianants i
fer-lo accessible; l'adaptació
del semàfor existent i fer via-
ble la prioritat semafòrica del
bus exprés; adaptar tots els
passos de vianants a franges
enlloc de daus; i alertar del
pas de vianants no semaforit-
zat del carrer de l'Aliança fent
la sortida en àmbar (enlloc de
verd) des de la plaça de la

Font.
- a la intersecció amb el carrer
del Tenes: adaptar el semàfor
als vianants i fer accessible
l'actual pas de vianants;
adaptar els dos passos de vi-
anants existents a la cruïlla a
franges enlloc de daus; i
adaptar el semàfor per tal de
fer viable la prioritat pel bus
exprés.
La Diputació aporta 1 2.800
euros al projecte.

Nous horaris de les
deixalleries

Deixalleria del Centre (Av. dels Països Catalans, 6):
Horari habitual (a partir de l '1 de juny): Dimarts a divendres
1 0-1 3/1 6-1 9; Dissabte 9-1 5; Diumenge 9,30-1 4
Horari de l '1 al 31 d'agost: Dimarts, di jous i dissabte 1 0-1 3;
Dimecres i divendres 1 6-1 9
Deixalleria de Palaudàries (Camí de Palau, 40-48):
Horari d'hivern (de l '1 de setembre al 1 4 de juny): Dimarts a
dissabte 9-1 3/1 6-1 8; Diumenge 1 0-1 4
Horari d'estiu (del 1 5 de juny al 31 d'agost): Dimarts a di-
vendres 1 0-1 3/1 6-1 9; Dissabte i diumenge 9-1 4
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Nova edició de la campanya "Apunta't
al 0'0"
Les regidories de Governació i Promoció Econòmica tornen a engegar
la campanya "Apunta't al 0'0" per incentivar la conducció segura.

Al llarg de l’any 201 0 l'Ajun-
tament va organitzar una
sèrie d’accions emmarcades
dins d’un programa anomenat
"Suma't al Civisme", en el
qual van participar
transversalment diverses
regidories de l'Ajuntament.
Una de les accions que es
van dur a teme va ser la cam-
panya "Apunta’t al 0’0", que
consistia a premiar amb un
val descompte de 5€ en
carburants tots aquells
conductors de 1 6 a 35 anys i
residents a Lliçà d’Amunt que
donessin negatiu en els
controls d’alcoholèmia
realitzats per la Policia Local.
Els controls es van dur a
terme entre els mesos d’abril i
juny, es van fer 298 tests i es
van repartir 224 vals. En l'ac-
ció van participar les tres es-
tacions de servei implantades
al municipi.
Aquest any, les regidories de
Governació i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament
han decidit tornar a engegar
aquesta campanya. En
aquesta nova edició, no hi ha
restriccions d’edat, però si
que es manté que els

L'Alcalde i els representants de les dues benzineres participants

El Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del Tenes
(SEOVT) va agrair amb un
diploma les 25 empreses que
han col· laborat en les
pràctiques de formació
ocupacional de l’entitat. En el
mateix acte, celebrat el pas-
sat 24 d'abril, 1 80 alumnes
van recollir els títols
acreditatius d’haver superat
amb aprofitament els cursets
organitzats pel SEOVT durant
el curs 2011 -201 2.
En les seves intervencions,
els responsables
empresarials van mostrar la

seva satisfacció amb els
alumnes en pràctiques
procedents del SEOVT i el
seu compromís a l’hora de
continuar oferint aquestes
estades formatives en els
seus negocis.
La cerimònia es va cloure
amb una ponència a càrrec
de Roser Sellés, coaching i
PNL, sobre canvi i
reestructuració en moments
de crisi. Sellés va afirmar que
“la crisis no és res més que
canvi. I , per reinventar-se,
s’ha de començar canviant
com a persones”.

Reconeixement a 25
empreses que col·laboren en
pràctiques de formació
ocupacional

beneficiaris han de residir al
poble. Els controls es duran a
terme durant els mesos de
juny, octubre i novembre. En
aquesta ocasió hi participen
dues benzineres: GASUIR
SL, de la carretera BV-1 432
de Lliçà d'Amunt a Granollers,
i REPSOL de la C1 7.
Els resultats obtinguts en la
primera campanya van ser
altament positius: dels prop de
300 tests realitzats, 224 van
obtenir resultat de 0'0 i 56 que
també van donar 0’0 no se’ls
va fer lliurament del

corresponent val per no reunir
les condicions requerides de
residir en el municipi i ser
menor de 35 anys; només 4
van donar positiu, un d'ells
també amb resultat d'haver
consumit drogues, i 1 4
estaven per sobre del 0’0 però
no superaven la taxa permesa
per la legislació actual.
Des de l'Ajuntament es va
acordar que aquesta campa-
nya es miraria de repetir cada
cert temps perquè comporta,
a la vegada, conscienciació
cívica i promoció econòmica.

Èxit de la 1 a Jornada de Networking
La 1 a Jornada de
Networking, organitzada per
la regidoria de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament,
va comptar amb la participa-
ció de prop de 80 empreses i
professionals. La jornada va
tenir lloc el passat 1 7 de
maig, de 9.30 a 1 4h, a la sa-
la de conferències de l'em-
presa local Figueras.
Les jornades networking
permeten als assistents, en
un termini de temps esta-
blert, donar a conèixer el seu
negoci o activitat empresari-
al, aconseguir una xarxa
professional de contactes i
incentivar la cooperació entre
ells.
Abans de començar, l 'Alcal-
de, Ignasi Simón, el regidor
de Promoció Econòmica, Al-
bert Iglesias, i el director
executiu de Figueras, Juan

Manuel de la Peña, van do-
nar la benvinguda als assis-
tents i van elogiar aquest
tipus d'iniciativa. Seguida-
ment, Juanjo S. Villalobos de
l'empresa Getting Contacats!,
dinamitzadora de l'acte, va
entrevistar el director de dis-
seny de Figueras, Pau
Borràs, que va parlar de
l'empresa Figueras, de la se-
va història, el seu fet diferen-
cial i els seus reptes de futur.
Entre els participants hi havia

empreses d'arreu: un 31 ,68%
eren del municipi, un 29,26%
de la comarca i 39,06% de
fora de la comarca; la majoria
representades per alts càr-
recs, gerents i directius. En
relació als sectors industrials
dels participants, aquests
eren diversos: indústria, peti-
tes empreses, comerç, ser-
veis, noves tecnologies, etc.
L'Ajuntament valora molt
positivament aquesta inicia-
tiva.

Prohibit estacionar a la carretera BV-1 432

El Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del Tenes
(SEOVT), amb la col· labora-
ció de la Biblioteca Ca
l’Oliveres i l’Espai Jove El
Galliner, estant treballant per
oferir una gran oferta
formativa adreçada a
persones que estiguin en
situació de recerca activa de
feina i a emprenedors/es de
la Vall del Tenes, així com de
poblacions de la seva àrea
d’influència.
Sota el nom “Càpsules
formatives” es presentarà un
ampli programa formatiu per
a l’ocupació, amb sessions
de curta durada i que
comprenen diferents blocs
temàtics: Networking;
Linkedin, coaching, treballar a
l’estranger, l’autoocupació
com alternativa, recerca de

feina per internet,
optimització del currículum,
l’entrevista i el currículum per
competències, l’educació
dual, entre d’altres.
La inscripció serà gratuïta i
els espais on es portaran a
terme les session seran la
Biblioteca Ca l’Oliveres i el
SEOVT.
La primera càpsula formativa,
adreçada al col· lectiu jove,
tindrà lloc el dimecres 26 de
juny, de 1 6.30 a 1 8.30 h, a la
sala d'actes de la Biblioteca
Ca l'Oliveres, i tractarà sobre
els recursos necessaris per a
la recerca de feina a l’estiu.
Tot i ser gratuïta, per partici-
par-hi s'ha de fer inscripció
prèvia a través del correu
fo@mancomunitatvallte-
nes.cat o el telèfon 93 841 58
1 2, a partir del 2 de juny.

"Càpsules formatives"

Accions per millorar la
situació dels aturats
A iniciativa de la regidoria
de Participació Ciutadana
de l 'Ajuntament, un grup de
persones en situació d’atur
es van reunir, el passat 6 de
maig, al Centre Cívic
Palaudàries amb l 'objectiu
d’emprendre accions
dirigides a mil lorar la
situació de les persones en
atur de Ll içà d’Amunt. El

proper 1 0 de juny, a les 1 7
h, al mateix l loc, tindrà l loc
una altra convocatòria, amb
l ’objectiu de fer extensiu a
la resta de la població que
pateix atur laboral que
aquest col · lectiu s’anirà
reunint periòdicament i
organitzant accions i
activitats dirigides a mil lo-
rar-los la situació.

La Pol icia Local ha iniciat
una campanya informativa
sobre la prohibició d'estaci-
onar a la carretera nova de
Granol lers, BV-1 432, espe-
cialment els diumenges, dia
del mercat setmanal . Els

agents estan deixant avisos
als vehicles estacionats in-
formant d'aquesta prohibi-
ció. Un cop acabada la
campanya, el proper 23 de
juny, l 'estacionament en
aquesta zona ja serà motiu

de sanció. Com a estacio-
naments alternatius es pro-
posen: la Piscina, el Bosc
de la Riera, l ' Insti tut, l 'Ajun-
tament, el Pavel ló, l 'Esplai ,
els Pisos de Can Font o la
Bibl ioteca.
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Tallers de relaxació
El Pla d’Igualtat Dona-Home
de la regidoria de Benestar i
Família de l’Ajuntament, dins
de la programació del Dia
Internacional de la Salut de les
Dones, proposa un any més
els tallers de relaxació, con-
duïts per Esther Menéndez,
psicòloga del PADI.
Els tallers, oberts a totes les
persones empadronades a
Lliçà d’Amunt, es realitzaran
als centres cívics de Ca l'Arti-

gues i Palaudàries. Per parti-
cipar-hi cal formalitzar la
inscripció als mateixos centres
cívics. Els dies i l'horari dels
tallers depèn del lloc on es re-
alitzin:
- Centre Cívic Ca l’Artigues:
Dies: 6, 20 i 27 de juny i 4,11 i
1 8 de juliol
Hora: 11 -1 2h
- Centre Cívic Palaudàries:
Dies: 1 , 4, 8 i 11 de juliol
Hora: 9.30-1 0.30h

La Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament Catalunya
va tractar el passat 1 6 de maig, de forma conjunta, les quatre
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris del
PSC, PPC, ERC i ICV-EUiA sobre l 'escola Sant Baldiri i el segon
institut de Lliçà d'Amunt.

El Parlament aprova reconsiderar el
tancament de l'escola Sant Baldiri i
mantenir la planificació del segon institut

Un cop es va fer la transacció
de les quatre propostes, els
punts resultants van ser
aprovats per unanimitat:
1 . Reconsiderar el tancament
de l'escola Sant Baldiri,
valorant de forma àmplia
conjuntament amb els agents
educatius de Lliçà d'Amunt –i
en especial amb el govern i
representants municipals en

tant que competents en la
determinació de l'oferta
educativa i en la programació
general de l'ensenyament al
municipi segons la legislació
educativa– totes les variables
urbanes, poblacionals i
d'equitat social i territorial que
influeixen en el mapa
educatiu d'aquest municipi a
curt i mitjà termini.

"Reapropiem-nos del desig"
Dins de la programació del
Dia Internacional de la Salut
de les Dones, el Pla
d’Igualtat Dona-Home també
ofereix el tal ler “Reapropiem-
nos del desig”.
Aquest taller s'adreça a
dones de més de 1 8 anys
que desitgin aprofundir en el
coneixement de la seva
sexualitat.
El tal ler anirà a càrrec de
Sara Barrientos de
l’Associació Candela per a la

Investigació i Acció
Comunitària.
Les classes es concentraran
en una sessió de 2 hores, el
dil luns 1 0 de juny, de 1 7 a
1 9h, a la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
El tal ler és gratuït però és
imprescindible formalitzar la
inscripció per telèfon
(93.860.72.20) o
personalment a la 1 a planta
de l’edifici de la Policia
Local.

2. Mantenir la planificació del
segon institut de Lliçà
d'Amunt en els terrenys ja
cedits pel municipi a Can
Cuscó i comprometre's a
continuar els passos per a la
seva programació i
construcció, que es duria a
terme en funció de les
necessitats d'escolarització a
mitjà termini.

Activitats per a famílies amb infants de 0 a 3 anys

TROBADES A L'ESPAI FAMILIAR
MAGARRUFES

- Matins: Cada divendres del mes de juny,
de les 1 0:30h a les 1 2h, a la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres
- Tardes: Dimecres 5 i 1 2 de juny, de les
1 7h a les 1 9h, a l 'Escola Bressol Municipal
Palaudàries

CLUB DE LECTURA DE MATERNITAT I
CRIANÇA

Dilluns 1 0 de juny, a les 1 7.30h, a la Bibl i-
oteca Ca l'Oliveres: "Els peus, els al iats per
a la nostra salut"
Els peus són com un cofre del tresor: conte
nen els reflexos de tot el cos. Si els infants
aprenen on es troba cada reflex, podran fer
s'hi massatges amb les seves pròpies
mans, i els ajudarà a tenir una bona salut.
A càrrec de Creixem en famíl ia.
Destinataris: famíl ies amb nadons de 0 a 36
mesos.
Inscripció prèvia a la bibl ioteca o bé a través
del correu b. l l icam.co@diba.cat. Places
l imitades.

LA LITERATURA I ELS CONTES EN ELS
PRIMERS ANYS DE VIDA

Dissabte 1 5 de juny, a les 11 h, a la Bibl io-
teca Ca l'Oliveres: "Història d'un jardí"
Aquest conte explica la història d'un castell.
Els fragments del conte enllacen amb
cançons i poemes amb els quals els infants
poden participar i sentirse part d'aquest
meravellós jardí.
A càrrec d'Eva González.
Destinataris: pares i mares amb infants de 0
a 3 anys.
Inscripció prèvia a la bibl ioteca o bé a
través del correu b. l l icam.co@diba.cat a
partir del 3 de juny. Places l imitades.

Ajuts escolars de menjador
per al curs 201 3-201 4

Aquesta època de l'any era el
moment de tramitar els ajuts
escolars en concepte de me-
jador.
La concessió dels ajuts es-
colars de menjador es fa d'a-
cord als criteris establerts pel
Consell Comarcal i estan
condicionats als pressupos-
tos d'aquest organisme.
De moment, les bases ja es-
tan aprovades, però aquest
any el Consell Comarcal ha
decidit no obrir la convocatò-
ria fins a saber la partida
pressupostària de la qual
disposa, que depèn de la

Generalitat.
Tant bon punt el Consell
Comarcal obri la convo-
catòria s'informarà a través
dels mitjans de comunicació
municipals.
Recordem que les famíl ies
que ja gaudeixen d'aquests
ajuts, cal que tornin a cursar
una nova sol· l icitud per al
curs 201 3/201 4.
Per altra banda, els ajuts per
a ll ibres de text s'han de tra-
mitar a través dels centres
escolars en el termini que
acordi el Departament d'E-
ducació de la Generalitat.
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La regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament ha creat una
nova secció al web
municipal per recopilar els
diversos espais digitals i
eines web 2.0 institucionals.
D'aquesta manera, les
persones usuàries poden
accedir a qualsevol
d’aquests canals oficials des
del web municipal.
La secció denominada
“Espais digitals i eines web
2.0” està ubicada dins del
bloc Informació d’actual itat
del menú informatiu de la
pàgina.
Dins d’aquest nou espai es

El web municipal centralitza
tots els espais digitals i eines
web 2.0 en una única secció

El web municipal enl laça
amb el projecte "Vídeo
Salut", del Departament de
Salut de la General itat de
Catalunya, un gestor de
descàrregues de vídeo-
càpsules amb continguts
relacionats amb la salut pú-
bl ica.
El Departament de Salut va
posar en marxa aquest
projecte el setembre de
201 2 amb l'objectiu de
proporcionar continguts vi-
suals sobre consells de salut
i informació corporativa
d'interès per a la ciutadania
als centres de salut que dis-
posen de pantal les a les
sales d'espera.
L'Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT) hi
participa editant els
continguts relacionats amb

la salut pública. En l 'àmbit
de la protecció de la salut,
per exemple, l 'any 201 2 es
va elaborar una vídeo-càp-
sula sobre recomanacions
per evitar les intoxicacions
pel consum de bolets
recoll its al bosc. Per aquest
201 3, hi ha previst elaborar
les vídeo-càpsules
següents: Mosquit tigre,
Coques de revetl la i
petards, Tatuatge, Pírcing,
Festa del sacrifici i
Mossegades de gos.
Les vídeo-càpsules editades
es poden veure accedint al
YouTube de Salut; els
enl laços a aquest canal es
troben en les pàgines
dedicades als equipaments
de salut i a la regidoria de
Salut Pública del web muni-
cipal.

L'Ajuntament s'estrena a Instagram

Aquest compte a Instagram
permet a l’Ajuntament
promoure el municipi a través
d'imatges, compartir-les i fer
seguiment de les fotografies

d’altres usuaris d'aquesta
xarxa social.
Per inaugurar aquest compte
d'Instagram, l’Ajuntament
posa en marxa una iniciativa
perquè totes les persones
que ho desitgin publiquin a
través d’aquesta aplicació
mòbil fotos sobre paisatges,
patrimoni i petits racons del
municipi.
Per participar en aquesta ini-
ciativa cal publicar les fotos a
Instagram amb l’etiqueta
(hashtag) #miradesdeLliçà,
des de l’1 fins el 1 5 de juny.
Totes les fotografies

El web municipal enllaça
amb un canal de vídeos per
promoure la salut pública

publicades, que compleixin
amb les bases de participació
establertes, seran difoses a
través del web municipal i de
les xarxes socials de
l’Ajuntament, sempre
mencionant l'autor de la foto-
grafia.
Trobareu les bases al web
municipal.

pot accedir al Facebook, al
Twitter i a l ’ Instagram de
l’Ajuntament, també es
facil ita el canal RSS ( Really
Simple Syndication) de
l ’apartat de notícies i el codi
QR (codi de resposta
ràpida) del l loc web
municipal
(www. l l icamunt.cat).
L’Ajuntament aposta per
estar present a l ’entorn web
2.0 i això implica obrir nous
espais digitals per
interactuar amb la
ciutadania i faci l itar eines
que mil lorin l ’accés a la
informació municipal.

A partir d'aquest mes de juny l’Ajuntament té un compte a Instagram
(http://instagram.com/llicamunt), una xarxa social per compartir fotos, i
proposa una iniciativa per promoure-ho.

Cloenda d'activitats als centres cívics
Els centres cívics de Ca
l’Artigues i de Palaudàries
han preparat la festa de
cloenda d’activitats del
primer semestre de l 'any.
Les festes tindran l loc el 1 4
de juny al Centre Cívic Ca
l’Artigues i el 28 de juny al
Centre Cívic Palaudàries. Hi
participaran les entitats i
persones que fan activitats
en aquests equipaments
municipals. Es podrà gaudir
d’una mostra de gimnàstica,
bal ls de saló, bal ls en línia,
zumba fitness, hip-Hop, tait-
txí, dansa del ventre,
sevil lanes, country. . . entre

altres discipl ines que s'im-
parteixen als centres.
També hi haurà exposicions

dels tal lers que es realitzen.
Les festes començaran a
partir de les 1 7:30 hores.

Codis QR per ampliar la informació
Des d'aquest mes de juny,
algunes notícies del butl letí
municipal Informa't incorpo-
ren codis QR que enllacen
amb la pàgina web munici-
pal per tal d'ampliar-ne la
informació. La capçalera del

butl letí també compta amb
un codi QR que enllaça amb
la secció de l 'Informa't del
web municipal, on hi ha l 'he-
meroteca de tots els butl le-
tins. Per altra banda, a la
pàgina 3 del butl letí també

s'han incorporat codis QR
de les diferents xarxes soci-
als de l 'Ajuntament per tal
que qui disposi de lector de
codis QR en el seu smarp-
hone hi pugui accedir direc-
tament.
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Els Consells Comarcals,
principals ens de gestió
mancomunada dels serveis
locals
En la sessió del Consell
d’Alcaldes, celebrada el
passat 1 7 d'abri l a Parets del
Vallès, el secretari de
Cooperació i Coordinació de
les Administracions Locals,
Joan Cañada, va presentar
la proposta de llei de
governs locals en què
treballa el Govern de la Ge-
neral itat, “una l lei que pretén
ser la norma bàsica del
règim local a Catalunya i
desenvolupar l ’Estatut en
matèria de règim local”.
Joan Cañada va explicar als
40 alcaldes i alcaldesses
assistents que la nova llei
planteja com a objectius:
determinar i aclarir les
funcions de cada nivel l de
govern, assegurar la
sostenibi l itat financera i
l ’eficiència en la prestació
dels serveis i simplificar les
estructures administratives,
per assegurar que tots els
ciutadans reben serveis amb
uns estàndards de qualitat.
Sobre els canvis que afecten
les comarques, Cañada va
dir: “es transformen en el
principal ens de gestió
mancomunada dels serveis

locals, esdevenen una
potent eina tècnica i
rebaixen el seu paper
institucional”.
En relació amb els
municipis, Cañada va
assenyalar: “s’establ iran uns
estàndards mínims de
qualitat en la prestació de
serveis, d’acord amb les
entitats municipal istes, i amb
respecte al principi de
diferenciació” i va afegir:
“recaurà preferentment en la
comarca la prestació dels
serveis mínims obligatoris
que no assoleixin aquest
estàndard de qualitat”.
En el Consell d’Alcaldes
també es va tractar de la
proposta de reforma del
món local presentada pel
Consell de Ministres el
passat 1 5 de febrer. Tots els
alcaldes i les alcaldesses
assistents van aprovar el
contingut de la moció que
rebutja l 'Avantprojecte de llei
de racionalització i
sostenibi l itat de
l 'Administració local
(ARSAL) amb els continguts
que presenta la proposta
actual.

El nou delegat del Govern a Barcelona
visita l'Ajuntament
El nou delegat del Govern a Barcelona, Fernando Brea, va fer una visita
institucional a l'Ajuntament, el passat 1 8 d'abril, i va participar en la Junta
Local de Seguretat.

L'alcalde, Ignasi Simón, va
rebre el nou delegat del Go-
vern a Barcelona, Fernando
Brea, a l'Ajuntament, on va
signar el llibre d'honor i va
mantenir una reunió en la qual
es van tractar diversos temes
d'interès per al municipi.
L'alcalde va sol·licitar la seva
col·laboració per agilitar temes
considerats prioritaris per al
poble.
Brea va ser nomenat delegat
del Govern a Barcelona al
gener del 201 3. Brea, nascut
l'any 1 959, ha desenvolupat la
seva carrera professional en
l'àmbit de la gestió
empresarial. La seva última
feina ha estat a l'empresa T-
Systems, on treballava des
del 2003.
Després de la reunió, l'alcalde
i el delegat del Govern van

assistir a la sessió ordinària de
la Junta Local de Seguretat,
on es va avaluar, a través de
dades estadístiques, la
situació de seguretat del
municipi entre l'1 d'abril de
201 2 i el 31 de març de 201 3.
L'anàlisi d'aquest període
indica una reducció
generalitzada dels il· lícits pe-

nals. Algunes dades
remarcables són: la reducció
dels delictes en un 1 8,5%; en
el cas dels robatoris amb força
als domicilis la disminució ha
estat del 63,2%. Pel que fa a
les faltes, aquestes s'han reduït
en un 24,3 %. Una altra dada
d'interès és l'increment de les
detencions en un 11 ,8 %.

"De la biblioteca a casa"
La Bibl ioteca Ca l'Oliveres
vol oferir un nou servei,
anomenat "De la bibl ioteca a
casa", pensat per a les
persones que tenen la
mobil itat reduïda, temporal o
permanentment, perquè

puguin tenir en préstec a
casa ll ibres, música,
revistes, pel•lícules. . . sense
necessitat de desplaçar-se.
Una persona voluntària faria
de mitjancera entre la
bibl ioteca i les persones que

"Mira què fem!"
Des del mes de maig, la
Biblioteca Ca l’Oliveres
compta amb un butlletí
electrònic: ‘Mira què fem!’. És
un butlletí pensat per a tots
aquells usuaris i usuàries que
vulguin rebre tota la
informació actualitzada

respecte la biblioteca. Amb
aquest butlletí podràs saber
les notícies, els nous
projectes i serveis que enge-
ga, les activitats que realitza,
les últimes novetats en llibres,
CDs i DVDs que han arribat a
la Biblioteca i alguna sorpresa

es vulguin acoll ir a aquest
tipus de préstec.
Si et vols acoll ir a aquest
servei de préstec a domici l i
o vols ser voluntari o vo-
luntària, només cal que
contactis amb la Bibl ioteca .

més.
Si t'interessa, només cal que
vagis a la biblioteca i et facis
el carnet d’usuari, si és que
encara no el tens, i facilitis el
correu electrònic. L'última
setmana de cada mes, t’arri-
barà ‘Mira què fem!’ via email.
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Senyalització del patrimoni històric amb
codis QR

La regidoria de Cultura de
l 'Ajuntament iniciarà aquest
estiu la implantació del nou
Projecte de Senyalització
del Patrimoni, mitjançant
uns faristols que inclouen
codis QR. Aquest sistema
permet l ’accés immediat a
una àmplia informació des
de qualsevol telèfon mòbil
provist de càmera fotogràfi-
ca, Internet i una aplicació
gratuïta de lectura de codis
QR.
El projecte s’ implantarà ini-
cialment a les ermites i
esglésies, i al l larg del
proper any, a la total itat del
patrimoni històric.
Així, doncs, aquest estiu,
gràcies a la col•locació de
cinc codis QR (Església de
Sant Jul ià, Església de Sant
Esteve de Palaudàries,
Ermita de Sant Baldiri ,
Ermita de Sant Valerià i
Ermita de Santa Justa), els
visitants podran consultar de
forma immediata i "in situ"
tota la informació referent a
aquests emplaçaments. Els
codis QR enllaçaran amb el
web municipal i l ’apartat de-
dicat a cadascuna de les

ermites i esglésies. Més en-
davant, la informació que
actualment conté la pàgina
web municipal s'ampliarà
introduint en aquests
apartats les fitxes del
col· leccionable "Arrels del
nostre poble".
Durant la tardor i l 'hivern es

La regidoria de Cultura comença la primera fase de la implantació del
nou Projecte de Senyalització del Patrimoni, mitjançant codis QR.

desenvolparà la segona fa-
se de senyalització i, final-
ment, al l larg de la
primavera-estiu del 201 4,
tindrà l loc la senyal ització
amb codis QR de la total itat
del patrimoni històric i dels
punts d'especial interès del
municipi .

Premiats del 9è Concurs de fotografia
Memorial Joan Soley

Vols ser àvia cuinera al
proper Sopar de les Àvies?
L'Ajuntament i la Comissió
del Sopar de les Àvies con-
viden totes les àvies del po-
ble a participar en el 27è
Sopar de les Àvies, que
tindrà l loc el di jous 5 de se-
tembre a la plaça de Cata-
lunya en el marc de la Festa
Major.
Com ja es va fer l ’any
passat i com a mesura
d’estalvi, no s’han enviat les
més de 1 .000 cartes que
s’enviaven a totes les dones
a partir de 55 anys, inscrites
al Padró d’habitants i
possibles àvies. La crida es
fa a través dels mitjans de
comunicació municipals.
Aquest any, les àvies que
vulguin participar-hi, per tal
de formalitzar la inscripció,
han d’omplir una butl leta
que trobaran a l’OAC de
l’Ajuntament, al Casal de la
Gent Gran i a tots els locals
socials i centres cívics del
municipi en els seus
respectius horaris. Un cop
emplenada aquesta butl leta,
han de dipositar-la a les
urnes que hi haurà als
espais esmentats, abans del
dia 21 de juny.
Les àvies que participen al
Sopar de les Àvies han de
cuinar una cassola, en
funció de les seves
especial itats o preferències.

En aquesta edició, hauran
de cuinar per a 1 0 persones,
ja que les taules, com en la
passada edició, seran més
grans i per aquest nombre
de comensals.
Les cassoles que cuinin les
àvies formaran part dels
diversos elements cul inaris
que degustaran prop d’un
miler de persones
agermanades en aquest
sopar. El primer plat i les
postres aniran a càrrec de
l’organització.
L’Ajuntament es fa càrrec de
la despesa de la matèria
prima i dóna un petit ajut de
fins a 20€, si és necessari,
per complimentar els
productes que s’escaiguin
per a l ’elaboració del plat, a
més de convidar les àvies
cuineres gratuïtament al
sopar.
Durant la resta de l’any, amb
les àvies que hi han
participat es fan diverses
trobades, un berenar, una
excursió. . . amb l’objectiu de
mantenir el contacte i
d’aportar noves idees per a
properes edicions del Sopar
de les Àvies.
Si necessiteu més
informació podeu posar-vos
en contacte amb la
Regidoria de Cultura trucant
al telèfon 93 860 72 29.

La regidoria de Cultura de
l 'Ajuntament, amb el supor
del fotògraf l l içanenc Màrius
Gómez i amb la col · labora-
ció de Foto Casanova, va
convocar la novena edició
del concurs de fotografia
Memorial Joan Soley. Hi
van participar 1 6 persones i
un total de 41 fotografies.
El jurat del concurs estava
integrat per persones rela-
cionades amb el món de la
fotografia.
El veredicte i el l l iurament
de premis del 9è Concurs
de fotografia Memorial Joan
Soley va tenir l loc el passat
1 0 de maig, coincid int amb
la inauguració d'una expo-
sició amb les fotografies
participants, que es va po-
der veure fins a finals de
mes.
Els guanyadors d'aquesta
edició han estat els
següents:
- Temàtica Ll içà d'Amunt:
Primer premi: Assumpta
Bosch amb "L'encant de la
boira"
Segon premi: Josep Prims
amb "Pols"
Tercer premi: Jordi Febrer
amb "Meandre groc"

- Temàtica Muntanya i Pai-
satge:
Primer premi: Joan Sorol la
amb "Muntanyes"
Segon premi: Jose Beut
amb "Cinco rocas"
Tercer premi: Benito Cante-
ro amb "Descenso del Pey-
reget"
Accèssit: Juan José López
amb "Desierto blanco"
Els premis (menys l 'accès-
sit) consistien en una dota-
ció econòmica, i un curs de
fotografia i una inscripció al
Club Casanova per cortesia
de l 'empresa Foto Casano-

Refresca't a la Biblioteca
Durant el mes de ju l iol la
Bibl ioteca oferirà d iverses
activi tats gratuïtes
adreçades al públ ic infanti l
per tal de fer més
agradable la calor de
l ’estiu .
Els di l luns 1 , 8 i 1 5 de
jul iol de 1 6h a 20h, ESPAI
DE JOC :
La sala infanti l de la
bibl ioteca serà un espai de
joc on hi trobareu jocs
educatius, cooperatius,
d ’estratègia, de foment a la
lectura, etc. per tal que
pugueu jugar en famíl ia o
amb amics.

Els dimarts 2, 9 i 1 6 de
jul iol a les 1 8h, TALLER
CREATIU :
El personal de la bibl ioteca
portarà a terme un tal ler
creatiu de temàtica
estiuenca a l ’era de la
bibl ioteca. Caldrà inscripció
prèvia a partir del 25 de
juny.
Els dimecres 3, 1 0 i 1 7 de
jul iol a les 1 8h, CINEMA
INFANTIL:
A la sala d ’actes de la
bibl ioteca tindrà l loc la
projecció d ’una pel•l ícu la
adreçada al públ ic infanti l .
L’aforament serà l imitat.

va. L'any vinent el Concurs
de fotografia Memorial Joan
Soley arribarà a la desena
edició i l 'Ajuntament hi in-
troduïrà novetats amb l 'ob-
jectiu d'augmentar-ne la
participació.
Podeu veure les fotografies
guanyadores al web muni-
cipal .

Final de temporada de l'Hora
del conte de la Biblioteca
L'última Hora del conte de la
temporada tindrà l loc el
di jous 1 3 de juny a l’era de
la Bibl ioteca Ca l’Oliveres,
amb la sessió “Granotes,
gripaus i altres trifulgues” a
càrrec d’en Cesc Serrat. En
acabar la sessió hi haurà
coca i xocolata per a tothom.
En la següent temporada, a

partir del mes d’octubre,
l ’Hora del conte es portarà a
terme l’últim divendres de
cada mes a la mateixa hora,
a les 1 7:30h. I , cada quatre
mesos aproximadament, la
sessió s’oferirà en anglès,
amb la col•laboració de
l’Escola d’Anglès del
municipi.

L'Alcalde, el regidor de Cultura i Màrius Gómez amb els premiats



Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Valeta: 1 i 2 de juny
Esplugas: 8, 9 i 24 de juny
Galceran: 1 5 i 1 6 de juny
Trul lols: 22 i 23 de juny
Portabella: 29 i 30 de juny
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i
festius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de guàrdia i per a
urgències, cal trucar a la Policia Local: 93
860 70 80
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Horticultura Bach, uns vivers de més de
1 0.000 metres quadrats

Jaume Bach és un l l içanenc
que es dedica a
l ’horticultura i té els vivers a
Ll içà d’Amunt. Els vivers
d’Horticultura Bach, situats
al Camí antic de Caldes,
ocupen més de 1 0.000
metres quadrats.
En Jaume, nascut a Can
Patafa del nostre municipi, es
va traslladar a viure a
Vilassar de Mar amb la seva
família quan encara era un
nen. Més tard, en aquell
municipi coster, va començar
a treballar en un viver i la
feina li va agradar tant que
va decidir de muntar un viver
propi. Anys més tard, va
voler ampliar el negoci i va
decidir tornar a Lliçà
d’Amunt, on va comprar els
terrenys que actualment
ocupen el seu negoci. La
diferència de temperatura de
Lliçà amb Vilassar, uns tres
graus menys aquí, la
soluciona cobrint els vivers
en comptes de tenir-los a
l’aire lliure, segons l’època de
l’any.
Aquest horticultor porta el
negoci juntament amb la
seva dona i la seva fi l la (el
seu fi l l ha encaminat la
seva vida professional per
altres àmbits). En total , en
el viver són quatre
trebal ladors fixes i alguns
de temporals.
Horticultura Bach cultiva
plantes de temporada
(geranis, clavel ls,
petúnies. . . ) i , sobretot i
cada vegada més, plantes
aromàtiques (menta,
romaní, lavanda, jul ivert,

alfàbrega, maria l luïsa. . . ),
segons la demanda.
En Jaume és soci del
Mercat de Flor i Planta
Ornamental de Catalunya,
situat a Vilassar, on hi té
tres parades (una de les
quals la té arrendada), i
d i l luns, dimecres i
divendres hi ven a majoris-
tes.
És primavera i el temps
més bo per vendre; en
Jaume cada dia de mercat
se’n va a vendre, de Ll içà
cap a Vilassar, amb 40 o 50
carros carregats de plantes.
Jaume Bach s’ha anat fent
els vivers a mida. Recorda
com abans els testos eren
de fang i costaven de
carretejar. Ara tot és més
fàci l : els testos són de
plàstic, té reg automàtic, té
sistemes per mantenir la
temperatura adequada, etc.
Sobre la crisi econòmica
que ens ha tocat viure, diu
que l i ha afectat en certa
mesura, no en el fet de

vendre menys, però si en el
fet de guanyar-hi menys: fa
anys que no pot pujar el
preu de les plantes (aquest
sector és un mercat l l iure) i ,
en canvi, els costos de la
terra i altres elements
necessaris per cultivar si
que han pujat de preu.
Se’ l veu content, entregat a
la feina, orgul lós del seu
negoci i fel iç que el seu
esforç tingui continuïtat amb
la seva descendència.

Altres empreses lliçanen-
ques d'aquest sector ins-
crites a LLAC, el web
municipal dels comerços,
les empreses i els professi-
onals locals: Cactus, Jar-
dineria Pedrerol, JC Jardines,
Sendo Plant SL, Terra-Jardí i
Vivers Ernest.
Més informació: www.l lac.cat

Si hi ha alguna altra empresa
ll içanenca d'aquest sector que
vulgui formar part de LLAC, pot
posar-se en contacte amb la re-
gidoria de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament.

"Juliana", la galeta de Lliçà
d'Amunt
El passat 1 d’abri l es van
començar a comercial i tzar
les galetes “Jul ianes”, ano-
menades així pel seu crea-
dor, el pastisser Jordi
Gascón de la pastisseria El
Mol inet, que ha agafat el
nom femení del patró del
poble, Sant Jul ià.
Les “ju l ianes” tenen com a
base la clara d’ou, l ’ametl la,
la canyel la, la ratl ladura de
l l imona i el sucre.
Segons el creador del pro-
ducte, la “Jul iana” ha tingut
una excel•lent acol l ida entre
la cl ientel · la habitual del
seu establ iment com a

pasta de te o
d’acompanyament. Es
comercial i tzen en bosses
de 1 25 gr.
Jordi Gascón creu que Ll içà
d’Amunt no podia mantenir-
se al marge de tenir un
producte propi en aquesta
línia, com els carquinyol is
de Caldes o els borregos de
Cardedeu, i d ’aquí l i va sor-
gir la idea d’elaborar un
producte propi ,
independentment de la
Trena de Santa Justa, que
podríem catalogar de
producte de pastisseria de
més alta gamma.
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Ariadna Bartolomé, una campiona en
gimnàstica rítmica

Ariadna Bartolomé Brito,
lliçanenca de 7 anys, va clas-
sificar-se en primer lloc de la
categoria Pre-benjamí en el
Campionat comarcal de

Rafael Espinar, un trialeta
entre els millors
El triatleta lliçanenc Rafael
Espinar es va classificar en
un meritori 1 6è lloc de la ge-
neral d'un total de 250 partici-
pants en el doble olímpic de
les Terres de l'Ebre celebrat el
passat 28 d'abril a Sant Car-
les de la Ràpita: 3.000 metres
de natació, 90 quilòmetres de
bicicleta i 20 quilòmetres de
carrera a peu. En el parcial
dels 20 quilòmetres a peu va
quedar en 6è lloc.
En aquesta competició hi
participaven alguns triatletes
professionals com José Mª
Cano, 3r en el darrer campio-
nat d'Espanya, i un gran
nombre de trialetes d'arreu
d'Espanya.
Aquest cop, el triatleta lliça-

nenc agraeix la col· laboració
d'El Molinet, La Botiga, la
carnisseria Tarabal, el tiet i
J.C.
Tothom té la idea que el triatló
va néixer d'una disputa entre
marines de l'exèrcit americà
però el cert és que unes
quantes dècades abans ja
s'havien realitzat proves
combinades dels 3 esports.
Durant els anys 1 920-1 930
es va celebrar a França una
cursa que rebia els noms de
"Les trois sports", "La Course
de Débrouillards" i "La course
des Touche à Tout" però amb
l'ordre invers respecte al tri-
atló actual. Algunes d'aques-
tes curses se segueixen
celebrant anualment.
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De qui és, doncs, l'Ermita de Santa Justa?
Molta gent que ho va viure i
que va participar de tot el que
es va fer ens explica que ja
als anys 80-82, amb motiu de
les obres de restauració de
l'Ermita de Santa Justa,
cremada durant la Guerra
Civil del 36, les mestresses
de la finca de Ca l'Amell van
manifestar la seva voluntat
de fer donació al Bisbat de
Barcelona de la part de la
finca on hi havia l'ermita i
l'alzinar que l'envolta.
El novembre de 1 982 es va
fer una gran festa per
celebrar la restauració i la
recuperació per al culte de
l'ermita, gràcies a la
generositat i les ganes de la
gent de Lliçà d'Amunt i dels
pobles de l'entorn, de les
aportacions d'entitats,
empreses, de l'Ajuntament i
de la Generalitat de Catalu-
nya.
Aquell dia, ens diuen els
testimonis, més de 600 per-
sones, amb les autoritats
locals, el representant de la
Generalitat i el Bisbe de Bar-
celona, van fer evident
l'alegria per haver aconseguit
recuperar aquest patrimoni
de tots, del poble.
Les mestresses van morir i la
finca va quedar en herència a
la Fundació de l'Hospital de
la Santa Creu de Vic.
Però, com que aleshores no
es discutia de qui era una
ermita, no es va fer cap
escriptura de propietat a favor
de la Diòcesis de Barcelona.
Han passat el anys amb la
creença general que Sta.
Justa, com les altres ermites,
eren de l'Església i patrimoni
del poble.
Però, aviat farà 3 anys, a la
gent del Grup l'Abans els va
arribar la informació que
l'Ermita de Sta. Justa era
propietat privada, és a dir,
que el que havia comprat la

finca de Ca l'Amell també es
considerava propietari de
l'ermita de Sta. Justa.
Passada la sorpresa inicial i
després de comprovar que
era una informació fiable, la
gent del Grup l'Abans va
decidir actuar per resoldre
aquest tema de l'única
manera que semblava més
eficaç: actuar per via institu-
cional, és a dir, amb
l'Ajuntament i l'Alcalde com a
representants del poble
davant de les altres
institucions amb les quals
s'havia de parlar. I es van
posar d'acord amb
l'Ajuntament i l'Alcalde.
Així, es van reunir amb els
representants actuals de la
Fundació de l'Hospital de la
Santa Creu de Vic, amb els
representants del Bisbat de
Terrassa on ara pertany la
parròquia de Lliçà d'Amunt,
amb el Departament de
Cultura i Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, i
amb l'actual administrador de
la parròquia del nostre muni-
cipi.
A totes aquestes institucions
se'ls va donar un dossier
sobre Santa Justa on es feia
palès tot el que el poble, les
entitats i l'Ajuntament havien
fet per recuperar Sta. Justa,
juntament amb les
subvencions de la mateixa
Generalitat de Catalunya.
Tanta generositat, tant esforç,
alegria i entusiasme a la festa
del 1 982 només s'entenen
perquè Sta. Justa era de
l'Església, del poble, de la
Vall del Tenes.
1 -. El representant de la
Fundació Hospital de la
Santa Creu de Vic va
informar i donar la
corresponent documentació
sobre la voluntat de les
mestresses de Ca l'Amell,
que estava recollida en

l'escriptura corresponent i que
també constava en les dues
escriptures de compravenda
fetes fins ara.
En l'ultima escriptura, article
6, diu: "Declara la parte
vendedora, que aunque
nunca se ha formalizado en
documento público, la
Fundació de la Santa Creu de
Vic realizó una cesión gratuita
en su dia a favor del Bisbat
de Barcelona, una superficie
de 2.1 60 metros quadrados
de terreno situado alrededor
de la Capilla de Santa Justa,
que se encuentra en el
interior de la finca objeto de la
presente, si bien actualmente,
y por causa de la nueva divi-
sión territorial del Bisbat de
Barcelona, posiblemente se
tenga que realizar a favor del
nuevo Bisbat de Terrassa"
(còpia de l'article de
l'escriptura feta el 4 del 7 del
2005).
Segons el grup l'Abans,
aquest text ho deixa tot molt
clar. Es ven la finca de Ca
l'Amell, però la Capella de
Sta. Justa i un entorn de
2.1 60 metres quadrats es
dóna al Bisbat de Barcelona.
Què ha passat doncs?
2-. Amb el Bisbat de Terrassa,
a la primera reunió es va fer
lliurament del dossier sobre
Sta. Justa i es va manifestar
el desig del poble que
s'arreglés definitivament la
situació. En les altres
reunions i davant l'evidència
del que deien les escriptures
de compravenda, el Bisbat de
Terrassa s'ha compromès a
fer el document de propietat,
que correspon a la donació
efectuada.
3-. A la Generalitat de Cata-
lunya, departament de
Cultura i Patrimoni, se'ls va
enviar el dossier a fi
d'informar-los del que estava
passant i el que volia el poble

de Lliçà d'Amunt.
4-. En una conversa amb
l'actual administrador de la
Parròquia, l'Alcalde també el
va informar de la feina que
s'anava fent i de la necessitat
de treballar junts per
aconseguir que el bisbat nor-
malitzés la situació.
Durant aquest any i mig que
ja es porta treballant en això,
tant l'Ajuntament com el grup
l'Abans s'han fet moltes
preguntes: com és que el
Bisbat, coneixedor de la
donació, en el seu moment
no ho va escripturar? Com és
que el comprador de la finca
de Ca l'Amell es considera
amo també de l'ermita si la
seva escriptura de
compravenda ho deixa ben
clar?
Segurament mai en tindrem
la resposta, però el que si
queda molt clar a la gent del
Grup l'Abans i a tots els que
els acompanyen és que val la
pena conèixer, treballar i
vetllar pel nostre patrimoni.
Per cert lliçanencs, s'acosta
l'Aplec de Sta. Justa, el 21 de
juliol, i farà més de 30 anys
que s'hi va fer la gran festa de
la restauració. Us convidem a
trobar-nos tots a l'Ermita de
Santa Justa per celebrar junts
aquest 30 aniversari.

Estigueu atents al programa
que es prepara i que no hi
falti ningú, perquè els
lliçanencs ESTIMEM EL
NOSTRE PATRIMONI, que
quedi clar per a tothom.
Parleu-ne amb les vostres
famílies i amics de tots els
pobles del nostre entorn.

Grup l'Abans i Ajuntament

Notes:

* Totes les gestions s'han fet
en nom de l'Ajuntament i a
totes les reunions hi han estat
presents l'Alcalde, el regidor
de Cultura i dues persones
del Grup l'Abans.

* Si voleu més informació us
recomanem que llegiu el
dossier "Santa Justa de Lliçà
d'Amunt", publicat a la revista
Ronçana n.262 (abril-maig
201 2) i que signa Mn. Pere
Farriol, aleshores rector de
Lliçà d'Amunt i promotor de la
restauració de l'ermita, el qual
va fer moltes gestions per
aclarir-ne el propietari. També
l'article "Santa Justa del
Poble i per al Poble de Lliçà
d'Amunt" signat pel Grup
l'Abans i que publica la
revista Vallesos n. 4 (tardor
hivern 201 2-201 3).

Gimnàstica Rítmica (Iniciació)
celebrat el cap de setmana
del 20 i 21 d'abril a Sabadell.
L'Ariadna entrena en el Club
Gimnàstic de Catalunya i ha

aconseguit aquest premi amb
menys d'un any de dedicació,
ja que va començar la
gimnàstica rítmica a l'octubre
de l'any passat.



Grups Municipals

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 imprescindible que els autors
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contingut de les opinions signades.

Durant aquest mes de juny es
duu a terme el període de
matriculacions de les dues
escoles bressols municipals. Les
expectatives no són bones degut
al descens de la natalitat i de la
situació econòmica de les
famílies. Fruit d’aquest previsible
descens, corren rumors de què
tots els nens poden cabre en una
sola escola i que, per tant,
l ’Ajuntament té la intenció, pel
proper curs 201 3/201 4, de tancar-
ne una per estalviar-se diners.
Cert que ens podríem estalviar
força diners, en serveis de neteja,
de menjador, consums, etc. , però
també és cert que som
coneixedors de la dispersió
territorial del nostre municipi i el
que volem és buscar la màxima
proximitat amb els serveis públics
i més tractant-se d’infants tan
petits. A més, si mantenim les
dues escoles bressols obertes
també garantim la feina a força
gent, perquè crear treball o
intentar no destruir-ne més,
també és una prioritat de l’equip
de govern municipal. Per això
desmentim categòricament
aquests rumors, perquè no són
certs.
Sort que en temes d’escoles
bressols tenim la competència i
podem planificar el mapa escolar
del poble, al contrari del que ens
passa amb les escoles públiques
de primària i secundària de
titularitat de la Generalitat de
Catalunya que, per molt que
alguns grups polítics del poble
ens vulguin fer combregar amb
rodes de molí i ens vulguin
responsabilitzar sobre les
mesures que s’estan duent a
terme de tancament d’escoles,
tothom sap que aquesta
planificació escolar es fa des de
la Generalitat de Catalunya, que
és qui té plenes competències. I
tots sabem qui mana a la
Generalitat i qui la recolza. Cal
recordar que ha estat aquest
equip de govern qui, fent una
aposta clara, s’ha gastat molts
diners per urbanitzar una zona de
Sant Valerià per poder construir el
2n IES allà, ara veurem si la
Generalitat ho fa i, si no ho fa,
demanarem, si s’escau,
responsabilitats.
I diem que sort que planifiquem
nosaltres el tema de les escoles
bressols perquè, tot i tenir el
projecte executiu aprovat
definitivament per construir una
tercera escola bressol en el barri
de Ca l’Artigues, varem decidir no
iniciar les obres, perquè sinó avui
tindríem una escola bressol, nova
de trinca tancada, i això voldria dir
que hauríem llençat a la paperera
molts diners que, gràcies a una
bona planificació escolar, hem
pogut destinar a altres
necessitats.

Apesar de lo que se empeña en repetir la
oposición, el equipo de gobierno de Lliçà
d’Amunt no sólo no se ha quedado con
los brazos cruzados, sino que puede
presentar, a medio mandato, un balance
nada despreciable de actuaciones
llevadas a cabo. Actuaciones que desde
el Partido Popular, junto a nuestros socios
de gobierno, hemos enfocado a un
objetivo claro: la generación de nuevos
puestos de trabajo. Nuestro municipio no
está al margen de la realidad del país, y a
pesar que poco se puede incidir des del
ámbito municipal en el mundo laboral, no
hemos cesado de buscar oportunidades
para potenciar la actividad económica en
nuestromunicipio.
Nadie puede dudar a estas alturas de la
importancia para nuestro municipio de un
proyecto urbanístico como el del Parque
Logístico de Can Montcau, que va a
hacer posible que Mango instale su
Factoría en nuestro municipio, lo que
supondrá un importante impulso para la
economía local. Y juntamente con Mango,
el mismo sector crecerá todavía más con
el traslado por ampliación de la empresa
Biokit, cuyas obras de construcción se
iniciaran el tercer trimestre de este mismo
año. Sin olvidar la colaboración y el apoyo
que el Ayuntamiento ofrece a los
comerciantes locales. Este gobierno, sin
duda, tiene claro que el futuro del
municipio pasa por establecer sinergias
con empresas sólidas como las que
hemos mencionado, cuya presencia en
Lliçà supondrá una considerable
inyección económica y servirá para
impulsar la actividad industrial, comercial i
terciaria.
Y mientras trabajamos para sentar las
bases del futuro económico de Lliçà
d’Amunt, no dejamos de lado a nuestros
ciudadanos. El Partido Popular, lo hemos
dicho pero queremos repetirlo, no
descuida a las personas que lo pasan mal
en estos momentos difíciles. Por eso
recurrimos a todos los planes de
ocupación y programas diversos que
están a nuestro alcance para crear
empleo. En este sentido, destaca la
novedad de la campaña de limpieza de
franjas que se pone en marcha este año
2013, para la que se contrataran este año
personas en situación de paro. De este
modo, el Ayuntamiento contribuye a que
estas personas se incorporen, aunque
sea por un tiempo provisional, al mundo
laboral.
Junto con estas acciones, el equipo de
gobierno ha realizado grandes esfuerzos
para ahorrar en el gasto municipal, con
ajustes en la organización y una
reestructuración de la plantilla y los
servicios municipales, que ha contribuido
a mejorar la situación de las finanzas del
Ayuntamiento. Eliminar costes
innecesarios para destinar el dinero a
inversiones que mejoren el municipio y
proyectos que den respuesta a las
necesidades que hoy tienen los vecinos
de Lliçà d’Amunt, esta es la prioridad del
Partido Popular. Con este objetivo hemos
trabajado también en diversos proyectos
urbanísticos y de obras de mejora del
alcantarillado, de diversos equipamientos
y de la vía pública.

1 00% façana, 0% projecte.
Com molts de vostès saben, el
nostre alcalde actual, el Sr. Nacho
Simón (del PSC) té la seva plaça
laboral de funcionari públic al
mateix Ajuntament de Lliçà
d’Amunt. O dit d’un altra manera,
el l abans de ser alcalde, ja
treballava a l’Ajuntament amb una
plaça fixa.
Un cop va assumir l ’alcaldia, va
passar a rebre el seu sou com a
alcalde i no va rebre més el salari
de funcionari. Per tant, aquests
diners van deixar d’estar dins dels
pressupostos municipals, ja que el
consistori va considerar que no
s’havia de posar cap altra persona
per aquest l loc de treball que
quedava vacant.
Així ha anat passant durant els
darrers 6 anys. Però vet aquí que
(davant la nostra sorpresa) en els
pressupostos municipals per a
aquest any 201 3 apareix previst el
sou complert de la plaça de
funcionari del Sr. Nacho Simón
(que encara no ha deixat de ser
alcalde).
Es tracta de 56.000€, reservats en
el pressupost, que ja se sap ara
que no s’usaran per a res de res.
Perquè ni l ’ajuntament té previst
contractar una persona per a cobrir
aquest l loc de treball , ni l ’alcalde
(que se sàpiga) té previst plegar de
forma imminent i tornar a la seva
plaça. Per tant, hi ha 56.000€ que
quedaran en un calaix i que no
tindran cap ús pràctic per al servei
públic.
No és un luxe deixar d’usar
56.000€? Que no hi ha res
important per dedicar aquests
diners? Per què ara, després de 6
anys, és imprescindible tenir-los
reservats?.
Aquests diners podrien servir, per
exemple, per abaratir les quotes de
l’escola bressol municipal, per
mantenir la planti l la de serveis
socials, per no disminuir el
transport públic, per oferir recursos
al nostre comerç local, per. . . , per. . .
Que consti que no estem parlant de
cap pràctica i l•legal ni opaca, però
sí de mala praxis, de manca de
coherència respecte el que es diu
públicament i el que després es fa,
i de la nul•la sensibi l itat cap a les
conseqüències de les mancances
econòmiques actuals.

Fervolarcoloms:
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
és la principal eina de cooperació de la
Generalitat amb els ajuntaments per a la
construcció d’equipaments i serveis.
L’equip de govern municipal ha presentat
sis obres a aquest programa de quatre
anys de durada. Sense entrar en l’anàlisi
de la seva prioritat, sorprèn molt l’import de
les subvencions sol•licitades perquè no es
poden aconseguir.
Ampliació casal de la Gent Gran – Es de-
manen 63.000€ i l’alcalde té el compromís
de fer l’obra durant aquest any 2013. Què
passarà si no hi ha la subvenció? De quina
manera es podrà fer?
Voravia pera vianants al barri de sant Joan
– Es sol•liciten 60.000€. Es podrà fer
sense subvenció? Durant quan temps
obligarem els vianants a envair la carretera
amb el perill que això comporta? És
possible l’ajuda de la Diputació de
Barcelona?
Abastament d’aigua Can Franquesa, Les
Oliveres i Can Pedrals – Una petició de
574.000€. És vergonyós que aquests
ciutadans, després de més quaranta anys,
no disposin de la xarxa d’aigua del
municipi. En som, en part, responsables
tots els grups que hem estat al govern.
Però, ara, els oferim una solució viable? Si
no hi ha subvenció, continuaran sense
servei d’aigua? Els propietaris afectats
podran pagar aquesta obra? S’ha pensat
amb l’Ajuntament de Granollers per fer-los
arribar l’aigua des de Font del Ràdium o de
TerraAlta?
Urbanització carrers barri de Ca l’Oliveres –
Per les obres d’un tram de tres carrers es
demanen 342.000€. Quant hauran de
pagarels propietaris sense aquesta ajuda?
Camí dels Capellans – És un miracle que
no hi hagin accidents molt greus per
l’entrada i sortida de Can Franquesa des
de l’autovia de l’Ametlla. Un altre problema
de fa quaranta anys sense resoldre. Es
demanen 143.000€. I, si no hi ha
subvenció, qui pagarà els 204.000€
d’aquesta obra? Com s’ha resolt la
connexió d’aquest camí amb la trama
urbana de Granollers, únic lloc possible per
no punxar l’autovia?
Urbanització del carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer – Previsió de 204.000€ de
subvenció sobre un cost total de 291 .000€.
No és exagerat aquest cost per només 45
metres lineals? Com es finançarà o
repercutirà el cost de no existir l’ajuda de la
Generalitat?
En resum, es demanen 1 .388.000€ de
subvenció per unes obres de 1 .987.000€
de pressupost. Si aconsegueixen aquesta
subvenció, perfecte i felicitacions. Però,
sembla que no han llegit la lletra petita de
la convocatòria:“la subvenció màxima que
pot rebre un ens beneficiari en la línia per a
inversions és de 500.000 euros en tot el
quadrienni”, segons l’article 8 de l’annex 2,
sobre les bases específiques.
Per tant, encara que s’aconseguís l’import
màxim de la subvenció, faltarien 888.000
€. D’on sortiran aquests diners? Direm a la
gent afectada que de la manca de
recursos econòmics en té la culpa la
Generalitat?
Això, a casa nostra, en diem “fer volar
coloms”.

Mientras Lliçà d’Amunt parece que está
en una calma y tranquilidad
sobrenatural, se está escondiendo una
situación tensa. Problemas en
educación, cierre de clases, un instituto
que no se edifica ni se proyecta por
parte del Departamento de Enseñanza,
un Centro Médico con cierre nocturno
de urgencias, las inversiones paradas,
un mantenimiento del municipio bajo
mínimos, una subida del paro sin
precedentes y una política de recortes
galopante a todos los niveles, son algo
intolerable y vergonzoso. Por otro lado,
nuestros gobernantes, tanto
Municipales, Autonómicos como
Estatales, siguen con unas políticas de
recortes yde austeridad que en muchos
casos están llevando a los ciudadanos a
extremos impensables: subidas de
impuestos, problemas como los
desahucios, las preferentes, niveles de
paro increíbles, familias que no tienen
qué comer… están llevado a este país
a la desesperación y al desastre más
escandaloso desde laGuerraCivil.
El nivel de paro está por encima de las
6.200.000 personas y subiendo. Cada
minuto, sin hacer nada más que
políticas inútiles, una persona más se
suma a las lista del paro, así de aquí a
24 horas España tendrá 1 .400 parados
más y eso no hay país que lo aguante.
Las pequeñas y medianas empresas
no saben cómo llegar a final de mes
para pagar a sus trabajadores, con un
nivel de consumo interno por los suelos,
con las familias que no pueden
sobrevivir y con el grifo de la financiación
cerrado ¿qué tendrán que hacer las
pequeñas y medianas empresas para
subsistir? ¿seguir despidiendo a sus
trabajadores o cerrando las empresas?,
y mientras tanto las grandes empresas
siguen cambiando el domicilio,
marchándose a países con mano de
obra más barata, con unas condiciones
laborales rozando la esclavitud, ¿se
pretende trabajar aquí con salarios y
condiciones laborales del tercer mundo
haciéndonos pagar como ciudadanos
del primer mundo? Tenemos unos
gobernantes que nos dicen que la crisis
y el paro durarán todavía dos o tres
años más. Durante años hemos
permitido la destrucción de empresas
productivas porempresas especulativas
y, a día de hoy, nadie pone sobre la
mesa políticas de empleo y crecimiento
industrial yempresarial.
Mientras unos países y pueblos nos
empobrecemos, otros se hacen ricos.
Ésta es la Europa que se está
construyendo en estos momentos, sin
que nadie piense en las personas y en
el futuro. Nuestros jóvenes, con un 50%
de paro, se tienen quemarchar, pero las
personas con edades comprendidas
entre los 45 a 50 años que casi seguro
no encontrarán trabajo, no podrán
cotizar y no les corresponderán una
jubilación digna, lleven los años que
lleven trabajado. Nuestros gobernantes
deberían pararse a reflexionar sobre las
decisiones políticas que toman hoy,
porque son las que están destruyendo
nuestro presente ynuestro futuro.
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Eleccions a la Junta
Directiva del Club Esportiu
Lliçà d'Amunt

La Junta Directiva del Club
Esportiu Lliçà d’Amunt,
celebrada el 1 7 de maig de
201 3, actuant com màxim
òrgan, va aprovar la
convocatòria d’eleccions de
nova Junta Directiva pel
dissabte 6 de juliol de 201 3,
en Assemblea General,
segons l’article 23è punt 1
dels estatuts del club.
Són electors i elegibles les
persones majors d’edat amb
carnet de soci en vigor del
C.E. Lliçà d’Amunt i amb una
antiguitat superior a 1 any.
Es considera el Cens
Electoral aquella llista
nominal de socis en regla del
dia 30 de juny de 201 3.
Una vegada obert el període
electoral, comuniquem que, si
està interessat en presentar
candidatura per aquesta
Junta Directiva, podrà exercir
el seu dret abans del dia 1 2
de juny de 201 3, fins a les 1 9
hores, a la seu del C.E. Lliçà
d’Amunt, a l'avinguda dels
Països Catalans s/n, a les
instal•lacions esportives
municipals Parc del Tenes,
físicament o per correu

certificat. Les candidatures
hauran de presentar-se en
sobres tancats i inclouran el
llistat nominal del membres
de la candidatura i les
següents dades escrites al
seu exterior:
1 .- Nom del cap de llista
2.- Adreça postal, telèfon de
contacte i correu electrònic (si
s'escau).
El dia 1 2 de juny a partir de
les 1 9 hores s’obriran els
sobres i s’examinaran les
diferents candidatures. Si
després d’examinar-les
calgués corregir qualsevol
error en les mateixes, es co-
municarà al cap de llista, que
tindria tres dies per arreglar
l’error.
Les candidatures romandran
exposades al club per
consulta dels socis fins el dia
de l’Assemblea General.
El dia 6 de juliol de 201 3 es
procedirà a l’elecció de la
nova Junta Directiva dins de
l’Assemblea General de socis
del C.E. Lliçà d’Amunt, que
es farà al Pavelló d'Esports.

Club Esportiu Lliçà d'Amunt

Biergarten és una tradició
del sud d’alemanya en què
amics i famíl ia es troben i
comparteixen bons
moments mentre sostenen
una gerra de cervesa amb
una mà i van menjant
frankfurts i altres salsitxes
amb l’altra.
Al nostre biergarten es
poden descobrir una gran
varietat de cerveses, la
majoria d’importació, menjar
salsitxes i passar una
estona divertida amb les
activitats lúdiques i musicals
que vesteixen el pati , durant
el primer cap de setmana
del mes de juny (divendres 7
i dissabte 8).
La tarda de dissabte a més
celebrem el Mercat de la
Puça, un mercat d’intercanvi
i de segona mà. S’hi poden
intercanviar o vendre
productes com ll ibres, discs,
jocs i joguines, instruments
musicals. . . i qualsevol hi pot
participar de manera
gratuïta amb inscripció
prèvia.
Tant el Biergarten com el
Mercat de la Puça arriben
aquest 201 3 a la 3a edició, i
val a dir que any rere any

creixen en nombre de
participants, convertint-se
mica en mica en activitats
referents.
Activitats:
El dimarts 4 de juny farem
un sopar de maridatge al
Bar de l’Ateneu. Constarà
d’un menú triat
expressament per menjar
amb unes cerveses
concretes. El sopar anirà
acompanyat per les
explicacions d’un expert
assessor gastronòmic. El
preu serà de 20€ i es podrà
reservar l loc comprant el
tiquet a Secretaria.
Divendres 7 de juny a les 7
de la tarda la senyora
Raquel Catalán, presidenta
de l’Al iança, inaugurarà el
Biergarten 201 3. L’espai
comptarà amb la barra
central on els organitzadors
explicaran les diferents
cerveses. A la nit hi haurà
concert amb el grup de
versions Mr. Francis. Al
l larg de la tarda hi haurà una
exposició digital de diferents
anuncis de cervesa, tant
gràfics com televisius,
projectats.
Dissabte 8 de juny de 4 a 9

Biergarten: Música, gastronomia i cultura
s'uneixen entorn la cervesa

Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

de la tarda es celebrarà a la
Plaça Catalunya el I I I
Mercat de la Puça, un
mercat d’intercanvi i de
promoció d’economia social
de caràcter local. A les 5 i
fins les 2 del matí estarà
obert l ’espai Biergarten al
pati de l ’Al iança.
Activitats contínues:
- Parades de fira: jocs
tradicionals (encistel lar, fer
diana. . . ) on grans i petits
poden participar-hi, guanyar
punts i endur-se regals
- Activitats infanti ls: tal lers al
Mercat de la Puça i al
Biergarten (maquil latge,
imans. . . ), inflable, conta--
contes
- Projeccions de reportatges
sobre la cervesa, elaboració
artesanal i altres temes
relacionats a l ’ interior de la
sala
A més a més hi haurà, a
partir de les 1 0 de la
nit,concert dels grups Nacy
Whiskey i The Freak
Fandango Orchestra.
En acabar la nit, la festa
s’allargarà a l’interior de
l’Aliança amb DJs de la casa.

Ateneu L'Aliança

Ballada de country
Per tercer any consecutiu, la
Colla de Carretons i el grup
Country Moon organitzen
una ballada de country; tindrà
lloc el proper 8 de juny a les
1 8h a la plaça de Catalunya.
L'event consisteix en una
ballada de 70 balls de tots els
nivells i, posteriorment, una
botifarrada.
La botifarrada s'ha de reser-
var prèviament al telèfon 652
088 382 i costa 5 euros (bo-

tifarra i beguda).
A la ballada assistiran alum-
nes del grup Coutry Moon
del Centre Cívic Ca l'Arti-
gues i de l'Escola Miquel
Martí i Pol.
Ens agradaria que ens
acompanyéssiu tots en
aquesta estona d'esbarjo i
divertiment.

Colla de Carretons i grup
Country Moon

Juny de 201 3

Opinió
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Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Sopar solidari "Donar un cop de mà"

La Parròquia de Sant Jul ià i
el Banc d'Aliments organit-
zen un sopar solidari ano-
menat "Donar un cop de
mà". Aquest sopar solidari
tindrà l loc el dissabte 22 de
juny.
L'ajut a les famíl ies no és un
sol dia, per Nadal, sinó cada
mes, per això us animem a
col•laborar en aquest sopar

Publicitat

solidari i donar un cop de
mà.
Aquet any, canviem el dinar
per un sopar, per poder
passar una nit a la fresca
entre amics.
Animarem la nit amb uns
bingos plens de sorpreses.
La primera butl leta te la re-
galarem nosaltres.
Lloc: Pati de la Parròquia
(escola Informa't)
Preu:
ADULT: 1 0 € + 1 kg
d’al iments (arròs, sucre, ol i ,
cigrons, etc.)
INFANTS: 1 0 € menors de
1 0 anys
Horari:
A les 20 h Missa del
dissabte amb pregària
especial per a les famíl ies
amb necessitats

Encara no teniu plans per la
nit més curta de l’any? El
F.S. Ll içà d’Amunt us
convida a que passeu una
revetl la de Sant Joan
diferent. Amb motiu del
sopar de final de temporada,
aquest any us proposem
que celebreu amb nosaltres
aquesta nit tan espectacular
i plena de màgia. L’acte
començarà a les 21 :00h i
s’al largarà fins que la nit
aguanti amb l’ increïble
actuació de Sergi DJ; la
diversió està garantida.
Ja ho sabeu, si voleu gaudir
d’una nit especial ja podeu
comprar el tiquets al Bar o a
la recepció del pavelló,
(Menú Infanti l 9,00€ i Menú
Adult 1 5€).

T’hi esperem, no hi pots fal-
tar!
Col•labora: Ajuntament de
Lliçà d’Amunt

F.S. Ll içà d'Amunt

Gran Revetlla de Sant Joan

El dissabte 29 de juny a les
20 h el club F.S. Ll içà
d’Amunt organitza el
concurs El Coni l l de la Val l .
Les persones que ho
desitgeu ja podeu adquirir
els tiquets per al concurs, el
preu dels quals és de 5€.
Aleatòriament, el coni l l
escol l irà 3 números, els
quals formaran el número
del tiquet guanyador.
Entre els premis que se
sortejaran figuren una PS3,
una televisió, un navegador
GPS i moltíssims premis
més.
És una gran oportunitat que
no pots deixar passar!
Emoció, rial les i bon

ambient no faltaran en
aquest acte. T’ho perdràs?

F.S. Ll içà d'Amunt

Concurs El conill de la vall

Opinió

A les 21 h Sopar
Punt de venda de tiquets:
Bar L’Aliança, Pastisseria
Molinet, Bar el centre i tots
els di jous a la Parròquia de
5 a 7 de la tarda - despatx
Lliçà Peruanitos.
Telèfon de contacte: 61 6
81 2 779 (Maria Puig)
Menú: Aperitiu, Meló amb
pernil , Vedella amb bolets i
Gelat de biscuit amb
xocolata
Organitza: Parròquia Sant
Jul ià de Lliçà D’Amunt i
Banc d’Aliments
Col•labora: Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, comerciants,
entitats del poble i voluntaris
de Càritas.

Parròquia de Sant Jul ià i
Banc d'Aliments

Reiki a canvi de productes per al Banc
d'Aliments
De forma voluntària i al-
truïsta, el col· lectiu Amics del
Reiki de Lliçà d’Amunt ofe-
reix classes de reiki amb dos
objectius: fomentar i
compartir el reiki i recoll ir
productes per al Banc
d’Aliments de Lliçà d’Amunt.
El reiki és una tècnica
japonesa, senzil la i eficaç,
que canalitza l’energia
universal per obtenir pau i
harmonia. Aquesta teràpia
natural consisteix a col· locar
les mans a diferents parts del
cos activant l’harmonització
energètica i emocional.

Un grup de persones
iniciades en aquesta tècnica
hem format el col· lectiu
“Amics del Reiki de Lliçà
d’Amunt” amb la intenció de
compartir aquesta teràpia i
practicar-la.
L'activitat que es proposa és
oberta a tothom, tant a
persones que vulguin
començar com a aquelles
que ja estan iniciades, però
amb una única condició: es
cobrarà en aliments de llarga
durada i que no siguin fres-
cos. Els participants hauran
d’aportar aliments per valor

d’uns 3€.
Les classes de reiki tindran
lloc els dijous de 1 9:1 5 a
20:30 hores al Centre Cívic
Palaudàries.

Amics del Reiki de Lliçà d'A-
munt
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Bústia del lector

El butlletí té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre
qualsevol tema.

Aquests escrits 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. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col∙laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Dúnia Gañán Santiveri, finalista del Premi
Sambori
El Premi Sambori és un
premi de narrativa en
català d i rig i t als centres
educatius de tots els
Països Catalans i que té
com a objectius promoure
la participació en un
projecte comú d ’alumnes i
centres de totes les terres
de parla catalana i
d i fondre l ’ús del català
d ins de l ’àmbi t escolar, tot
incentivant la imaginació,
la creativi tat i aquel ls
valors pedagògics que es
trebal len en cadascun dels
centres.
Un total de 300 escoles i
insti tu ts de tot Catalunya
han participat en la 7a
ed ició del Premi Sambori
Òmnium que s’ha celebrat
aquest any.
El d imarts d ia 1 9 de març,
a la bibl ioteca Singuerl ín
de Santa Coloma de Gra-
menet, es van l l iurar els
premis als guanyadors de
les d i ferents categories de
cadascuna de les 1 0
demarcacions que té
Òmnium a tot Catalunya.

La nostra escola va
participar a la categoria de
cicle superior de primària,
demarcació Serralada
l i toral (Val lès Oriental ,
Maresme i Barcelonès
Nord) amb els textos
escri ts pels alumnes de
cinquè i sisè.
Les narracions, de
temàtica l l iure, havien de
ser ind ividuals, orig inals i
escri tes en català.

Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest es
pai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Casal d'estiu de l'AMPA de
l'escola Miquel Martí i Pol
Opcions:
- Dies: del 25 de juny al 20 de
juliol
Horari: de 9 a 1 3 h.
Preu: 1 62 euros
Horari: de 1 5 a 1 7 h. (opcio-
nal)
Preu: 77,50 euros
- Dies: del 22 al 26 de juliol
(opcional)
Horari: de 9 a 1 3 h.
Preu: 44 euros
Horari: de 1 5 a 1 7 h.
Preu: 24,50 euros

Servei de ludoteca: de 7.30 a
9 h.
El preu es concretarà un cop
se sàpiguen els nens i nenes
que l'utilitzin.

Servei de menjador:
-fixe: 6,50 euros per dia i nen
-eventual: 7 euros per dia i
nen

Inscripcions: fins al 1 4 de juny
a la consergeria de l'escola.

* Caldrà un mínim de 20 ins-
cripcions per poder realitar-se
el Casal d'estiu.

Les famílies que utilitzin el
Casal en l'opció de quatre
setmanes, a partir del segon
germà tindran un descompte
del 1 0%.

AMPA de l'escola Miquel
Martí i Pol

Calendari de festes de barri
del mes de juny
Can Farell : 21 , 22, 23 i 24 de juny (Organitza: AV Can Farell)
Pineda Feu-El Pinar: 29 de juny (Organitza: AV Pineda Feu-
El Pinar)

* Informació detallada,
a la pàgina web municipal

Tast de vins
L'associacio de veïns de
Can Xicota torna a organit-
zar un Tast de vins per al di-
vendres 5 de jul iol , a les 20
h, al local social de Can Xi-
cota.
La primera edició es va dur
a terme el passat 1 0 de
maig amb una gran as-
sistència de participants. Per

inscriure's a aquesta segona
edició del Tast de vins cal
trucar al local social de Can
Xicota els di jous de 1 6 a 21
h (tel. 93 841 44 29) o envi-
ar un correu electrònic a l 'a-
dreça
avvcanxicotagmail .com

AVdeCan Xicota

L’alumna de cinquè de la
nostra escola Dún ia
Gañán Santiveri va gua-
nyar el tercer premi de la
seva categoria amb la
narració que porta per
títol : “En Martí i la poció
màgica”.
Mol tes fel ici tats Dún ia!

Segundo J iménez
Cap d 'Estud is
Escola Miquel Martí i Pol

L'institut Lliçà solidari amb l'Àfrica

Institut Ll içà



Telèfons Agenda

Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
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 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
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 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
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 1 0
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 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 1 3 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 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

Taller de Teràpia vibra-
cional amb bols tibe-
tans
Dijous 6, 1 3, 20 i 27 de
juny
A càrrec de Caminar i Sentir
(Acció voluntariat). Adreçat a
públic adult.
Horari: de 1 9h a 20 h

Club de lectura
Dimarts 11 de juny
Tertúl ia sobre el l l ibre Como
agua para chocolate de Laura
Esquivel a càrrec de Lola Tres-
serras. Si vols participar en el
Club de lectura demana infor-
mació a la Bibl ioteca.
Hora: 1 8.30 h
Dimarts 1 8 de juny
Projecció de la pel· lícula Como
agua para chocolate.
Hora: 1 8 h

Hora del conte, final de
temporada
Dijous 1 3 de juny
"Granotes, gripaus i altres triful-
gues" a càrrec de Cesc Serrat.
D’un majestuós conjunt de
cistel les ben disposades, en un
fons de color que les emmarca,
van sorgint diferents històries
de granotes i gripaus, conil ls i
serps, gats i gossos, pagesos i
pageses, cabretes i l lops,
comtes i princeses, gegants i
nans, el sol i els núvols, fol lets i

fades. . . Adreçat a infants a par-
tir de 4 anys. En acabar la ses-
sió hi haurà coca i xocolata per
a tothom.
Hora: 1 7.30h

Taller creatiu
Dimarts 1 8 de juny
"Taller d'estiu" a càrrec de Car-
me Romero i Agnès Navarro.
Adreçat a infants a partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir del 3 de juny.
Places l imitades.

Xerrada
Dimarts 25 de juny
"Viatjar Low cost" a càrrec de
Cèlia López. A qui no l i agrada
viatjar d'una manera econòmi-
ca? Es poden fer grans viatges
estalviant en les despeses més
grans, com l'al lotjament i vols,
però també en les petites co-
ses. Troba les fórmules per es-
talviar abans i durant el viatge.
Durant el mes de juny a la bibl i-
oteca trobareu exposicions do-
cumentals sobre diferents l locs
del món.
Hora: 1 9h

Ajuntament:
Exposició de fotografies
Fins al 30 de juny
"Una mirada a Navarra" a càr-
rec de Valentí Grau, fotògraf
l l içanenc aficionat.
Lloc: sala gran del Casal de la
Gent Gran

Associació del Casal d'A-
vis:
Viatge al País Vasc
Del 5 al 9 d'agost
Preu: 598 euros

Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dime-
cres 11 h Parc del Tenes
Ball de saló: Divendres
1 6.30 h Casal de la Gent Gran

Bingo Dissabtes 1 7 h Casal
de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Revetlla de Sant Joan
Amb coti l ló, coca, moscatel l i
cava.
Diumenge 23 de juny
Hora: 21 .30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Preu: 6 euros

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7h

Ball de saló: Dissabtes
1 7h

Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimarts 1 8h
nivell 3: Dimecres 1 8h

Exposició fotogràfica
"L'aigua, font de vida"
D' Àngel Nebot.
De l'1 al 30 de juny
Lloc: Bar del Centre
Organitza: Bar del Centre

Biergarten i Mercat de la
Puça
7 i 8 de juny
Organitza: ateneu l'Aliança

Ball
Per a tots els barris.
Dissabte 8 de juny
Hora: 21 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Federació d'Associa-
cions de Veïns (FAVLLA)

V Gran trobada de corals
Amb unes deu corals vingudes de
Parets, Moià, Mollet, Barcelona,
Altafulla i Llinars, a més del Cor
Claverià.
Diumenge 9 de juny
Lloc: bosc de la riera del Tenes
Organitza: Cor Claverià l'Aliança

Festa de Sant Joan
Sopar popular i concerts gratuïts
de Very Pomelo i Bonobos. Des-
prés hi haurà DJ, també gratuït,
fins a les 5 de la matinada.
Diumenge 23 de juny
Hora: a partir de les 21 h
Preu del sopar: 8 euros
Organitza: ateneu l'Aliança

Revetlla de Sant Joan
Diumenge 23 de juny
Sopar de germanor i ball.
Lloc: sector Patinòdrom
Venta de tiquets: de dilluns a di-
vendres, de 1 7h a 20 h, al local
social, fins al 1 8 de juny
Preu: 4 euros, socis; 1 0 euros, no
socis
Organitza: Associació de Veïns
de Ca l'Esteper

Activitats per a la gent gran

Espai Jove El Galliner Biblioteca Ca l'Oliveres

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.

Organitza: Ajuntament

Organitza: Ajuntament

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

Taller per personalitzar
les teves claus
Dilluns 3 de juny

Taller de cupcakes (mag-
dalenes de colors)
Dimarts 4 de juny

Assessoria laboral
Divendres 7, 1 4, 21 i 28 de
juny
Demana hora i et donarem as-
sessorament sobre allò que ne-
cessitis.

Torneig de ping-pong
Dilluns 10 de juny

Taller de personalitzar
bombetes amb pintures
de vidre
Dimecres 12 de juny

Taller de tattos d'henna
Dilluns 17 de juny

Taller de cocktails sense
alcohol
Dimarts 1 8 de juny

Prepara els teus desitjos
per Sant Joan
Dimecres 19 de juny

Càpsula formativa 1 :
"Vols treballar a l'estiu?"
Dimecres 26 de juny
Es presentaran les feines sol· lici-
tades habitualment a l'estiu i les
vies de recerca més efectives,
així com el funcionament dels re-
cursos per a la recerca de feina
de què es disposa a la Vall del
Tenes.

Taller fofullapis (per de-
corar llapis o bolígrafs)
Dijous 27 de juny

* Les activitats comencen a les
1 7h, són gratuïtes i cal inscrip-
ció prèvia.




