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Celebració de la Setmana de la Gent Gran
Lliçà d'Amunt celebra la
Setmana de la Gent Gran
amb diversitat d'actes
adreçats a aquest col· lectiu,
que tindran l loc del 6 al 1 2
d'octubre. La novetat de
l 'edició d'enguany és que les
activitats programades es
faran en dos
equipaments del municipi, el
Casal de la Gent Gran i el
Centre Cívic de
Palaudàries, seus de les
dues entitats de gent gran
que actualment hi ha al
poble.



Un cop passada la nostra Festa Major (aprofi to l ’avinentesa per agrair la magnífica feina
que han fet les enti tats que han participat activament en els variats i d iferents actes del
programa i també aprofi to l ’avinentesa per fel ici tar la ciutadania per la seva incondicional
participació i haver demostrat el respecte, la tolerància i el civisme que es mereix una
festa com aquesta), ja ens trobem en un nou curs escolar on més de set cents mi l nens i
nenes de tot Catalunya han tornat a ompl ir les classes de les escoles i insti tuts del nostre
país.

I no només ha començat el curs a les escoles; des de l 'Ajuntament, l 'Equip de Govern està
amb forces renovades, després del període estival , per començar aquest nou curs polític.
Serà un any on es priori tzarà el que el poble necessita, tot mantenint els peus a terra,
escoltant, valorant totes les propostes i buscant el màxim consens.

Un dels exemples, que ja fa setmanes que trebal lem, és l 'elaboració del pressupost per a
l 'any vinent. Volem, i així serà, que sigui un pressupost equi l ibrat i just, adaptat a la real i tat
i que asseguri que totes les necessitats i serveis bàsics del nostre municipi quedin coberts.

Tenim noves activi tats en els centres cívics i locals socials, també en el Pavel ló d'Esports i
a l ’espai jove del Gal l iner, a part de totes les activi tats que organitzen les diferents enti tats
del poble, i per això us engresco i convido a participar-hi i , així, entre tots, enfortim la xarxa
social i associativa ja existent en el nostre municipi . També hi haurà novetats culturals al
l larg d'aquesta temporada de tardor així com totes les noves activi tats i tal lers de la
Bibl ioteca de Ca l 'Ol iveres.

Siguem, doncs, partícips de totes aquestes activi tats i compartim amb els nostres veïns i
veïnes estones de diversió, de manual i tats, d 'esport, etc. El nostre municipi no s'atura i
això és gràcies a tots plegats, a la societat l l içanenca.
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Ha utilitzat alguna vegada el Bus Exprés per als seus desplaçaments?
El mes passat es va presentar i va entrar en funcionament la
nova l ín ia d 'autobús e-7 Barcelona-La Val l del Tenes. Es tracta
de l 'anterior bus exprés de la Val l del Tenes (el 777), que s'ha
integrat a la xarxa Exprés.cat i ha mi l lorat el servei . En la darre-
ra enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els l l iça-
nencs i l l içanenques han uti l i tzat alguna vegada el bus exprés
per als seus desplaçaments.
El resul tat ha estat que, de les 84 persones que han participat a
l 'enquesta, un 92% ha contestat afirmativament i un 8% ha res-
post amb un No; l 'opció No sap/No constesta no l 'ha seleccio-
nada ningú.
*L'enquesta ciutadana es publ ica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la parti-
cipació dels ciutadans. Els resul tats de cada enquesta ciutadana es publ iquen al mateix web i
en el butl letí municipal . Aquests resul tats es presenten en percentatges sobre el total de res-
postes.
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Editorial

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Enquesta ciutadana
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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.

Celebració de la Setmana de la Gent Gran

L'Ajuntament i les dues enti-
tats de gent gran del muni-
cipi organitzen la Setmana
de la Gent Gran. La novetat
de l 'edició d'enguany és que
les activitats programades
es faran en dos
equipaments del municipi, el
Casal de la Gent Gran i el
Centre Cívic Palaudàries. La
dobla ubicació ve donada
perquè, ara fa un any, es va
constituir l ’entitat
“Associació de Jubilats i
Pensionistes de
Palaudàries” amb seu al
Centre Cívic de Palaudàries
i l 'Ajuntament vol apropar
les activitats al col· lectiu de
la tercera edat d’aquest
sector del municipi.
Precisament, la primera
activitat que s’organitza, el
diumenge 6 d’octubre, és la
celebració del primer
aniversari d'aquesta entitat.
Les activitats més
destacables al Casal de la
Gent Gran seran:
- Campionats de parxís i dò-
mino, durant tota la setmana
- Taller de Facebook
- Espai de Tertúl ia: “Un cafè
amb l’Alcalde”
- Homenatge a la gent gran

de 90 anys
- Xocolatada gratuïta (afora-
ment l imitat; cal recoll ir el ti-
quet al despatx)
- Exposició de fotografies de
Valentí Grau
- Taller de Panellets
- Excursió a Sant Joan les
Fonts
Pel què fa al Centre Cívic de
Palaudàries, les activitats
previstes són:
- 1 r. Aniversari de
l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries

- Taller sobre l’Ús del mòbil
- Espai de Tertúl ia: “Un cafè
amb l’Alcalde”.
El dimecres 9 d’octubre es
farà una activitat conjunta:
una caminada per l ’entorn
de Lliçà d’Amunt.
Tota la informació completa
de les activitats que es fa-
ran, amb els horaris, estarà
exposada al Casal de la
Gent Gran i al Centre Cívic
de Palaudàries; a més, es
podrà consultar al web mu-
nicipal.

Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la Gent Gran amb diversitat d'actes
adreçats a aquest col·lectiu, que tindran lloc del 6 al 1 2 d'octubre.

El Projecte "Tu ho vals, infant!" es posa
en marxa

Davant l'actual situació de
dificultat econòmica que ens
envolta, el projecte "Tu ho
vals, infant!" pretén cobrir les
necessitats bàsiques dels in-
fants, nens i joves del nostre
poble que pateixen aquest
tipus de mancances. Se'n
poden beneficiar, per tant, les
famílies amb infants i
adolescents empadronats a
Lliçà d'Amunt que no puguin
assumir les necessitats
bàsiques d'higiene,
alimentació, equipament

Les regidories de Benestar i Famíl ia i de Promoció Econòmica han
engegat el projecte "Tu ho vals, infant!" per ajudar a infants, nens i
joves d'entre 0 i 1 8 anys que es trobin en situació de dificultat,
pobresa o vulnerabil itat social.

Nova edició del Taller de
millora de l'autoestima
L’autoestima és una
necessitat psicològica bàsica,
perquè les persones donem
resposta a tot allò que ens
passa segons el que sentim
que som i aquesta percepció
condiciona les possibilitats
que tenim d’aconseguir el que
desitgem a la vida. A més, una
bona autoestima és la millor
prevenció contra la depressió,
l’ansietat i l’estrès, perquè
permet actuar de forma
positiva.
El model social amb el qual
han crescut les dones de les
darreres generacions les ha
instruït per ser dependents i
submisses i per posar sempre
per davant d'elles les
necessitats dels altres,
circumstàncies que han
provocat un pobre
desenvolupament de la seva
autoestima. Per aquest motiu,
el P.A.D.I. (Punt
d’Assessorament per a Dones
sobre Igualtat d’Oportunitats),
inscrit a la regidoria de Benes-
tar i Família de l'Ajuntament,
ha organitzat una nova edició
del Taller de Millora de
l’Autoestima, dirigit a
persones empadronades en el

municipi que desitgin treballar
els aspectes que mantenen
baixa la seva autoestima per
tal de millorar-la.
Aquest treball no resulta
senzill, ja que és necessari
identificar emocions i patrons
de pensament i de conducta
perjudicials, per poder-los
desactivar i crear una nova
percepció d’un mateix. Per
això, és imprescindible que les
persones que demanin la
inscripció al taller estiguin
disposades a dedicar el temps
que calgui als exercicis escrits
que hauran de fer durant la
setmana i a fer canvis
substancials en la seva vida.
El taller està dirigit per Esther
Menéndez, psicòloga del
P.A.D.I. Consta de 1 2
sessions, que tindran lloc els
dijous, de 1 0.30h a 1 2.30h, al
Casal de la Gent Gran, entre
novembre de 201 3 i febrer de
201 4.
Les inscripcions s'han de fer
trucant a Serveis Socials de
l’Ajuntament (telèfon
93.860.72.20) i demanant
directament per Esther
Menéndez; la data límit per
fer-ho és el 31 d’octubre.

1 61 alumnes demanen
beques de menjador
El Consell Comarcal del
Vallès Oriental va obrir la
convocatòria de beques de
menjador per als nens i ne-
nes empadronats al nostre
municipi i escolaritzats al
Vallès Oriental durant el curs

escolar 201 3-1 4.
A partir d'aquesta convo-
catòria, la regidoria de Be-
nestar i Famíl ia de
l 'Ajuntament va rebre 11 3
sol•l icituds demanant be-
ques per a 1 61 alumnes.

Donació de material d'ajuda
tècnica a Serveis Socials
La regidoria de Benestar i
Família ha rebut una donació
material molt generosa per
part d’una persona de la
població veïna de Lliçà de
Vall. Es tracta de material
d'ortopèdia i ajuda tècnica
per facil itar el dia a dia a
persones amb dificultats de
mobilitat: cadires de rodes,
bastons, crosses, seients de

banyera, etc.
L'Ajuntament agraeix moltís-
sim aquesta magnífica
aportació altruista, que tindrà
molta util itat per a les
persones que ho necessiten i
que Serveis Socials oferirà
en préstec per tal que se'n
pugui beneficiar el major
nombre de persones possi-
ble.

Acte d'Homenatge a la gent gran de 90 anys de l'any passat

escolar, roba i calçat.
Els ajuts poden ser puntuals
o periòdics, depenent del pla
de treball socioeducatiu
establert amb la família i de
les necessitats econòmiques
detectades pels professionals
dels Serveis Socials
municipals.
Aquests ajuts es lliuraran en
format de xecs bescanviables
als establiments, comerços i
serveis del municipi, als quals
es fa una crida perquè
s'adhereixin a aquest

projecte.
El projecte, a banda de cobrir
les necessitats bàsiques, té
altres objectius com:
promocionar el
desenvolupament social i
educatiu d'infants, nens i
adolescents en situació greu
de vulnerabilitat social, el
suport i el seguiment
socioeducatiu per a la millora
de la situació familiar i, per
últim, implicar el comerç local
en aquest projecte d'ajuda
social.



La nova línia d'autobús e-7 Barcelona-
La Vall del Tenes es presenta oficialment
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila,
encapçala la presentació oficial de la línia d'autobús e-7 Barcelona-La Vall
del Tenes.
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El conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat, Santi
Vila, va encapçalar la presenta-
ció oficial de la línia d'autobús e-
7 Barcelona-La Vall del Tenes,
que va tenir lloc el passat 7 de
setembre al migdia a Bigues.
La nova línia es va posar en
funcionament el passat 1 2 de
setembre. Es tracta de l'anterior
bus exprés de la Vall del Tenes
(el 777), que s'ha integrat a la
xarxa Exprés.cat i ha millorat el
servei.
Prop d’un centenar de
persones van assistir a l’acte de
presentació, amb una nodrida
representació de les màximes
autoritats del transport de
viatgers a Catalunya. A més del
conseller, també es va comptar
amb la presència del Secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de
la Generalitat, Ricard Font; el
director general de la Direcció
General de Transports i
Mobilitat de la Generalitat, Pere
Padrosa; el coordinador de
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació, Reca Vidiella; el
president de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes i alcalde de
Bigues i Riells, Joan Vila;
l’alcalde de Lliçà d’Amunt,
Ignasi Simón; l’alcalde de Santa
Eulàlia de Ronçana, Joaquim
Brustenga; l’alcalde de Lliçà de
Vall, Andreu Carreras; el regidor
de Parets del Vallès, Francesc
Juzgado; el president de l'As-
sociació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP), Ricard
Riol; el president de l'empresa
operadora del servei, Francesc
Sagalés, entre molts altres
amics i col·laboradors del
projecte del Bus Exprés.
El bus exprés de la Vall del
Tenes (el 777), ara anomenat e-
7 Barcelona-La Vall del Tenes,
ha augmentat cinc expedicions
diàries a les vint que ja feia.
D'aquesta manera, compta
amb un total de 12 serveis
diaris en sentit La Vall del Tenes
i 1 3 en sentit Barcelona,
incrementant les freqüències de
pas en hora punta.
Paral·lelament a l'increment del
nombre d'expedicions, també
ha incrementat l'oferta de

places, ja que el servei es porta
a terme amb dos autobusos de
15 metres, amb una capacitat
aproximada de 90 passatgers
cadascun. Aquests vehicles són
totalment accessibles i
disposen de servei de Wi-Fi
gratuït. Amés, estan dotats d'un
sistema que permet saber en
tot moment el seu
posicionament i gestionar
aquesta informació, la qual co-
sa ha possibilitat dotar les
principals parades de cada
municipi de panells d'informació
dinàmica que faciliten a l'usuari
dades en temps real.
L'operador de la línia e-7 és
l’empresa Sagalés S.A.
Els bons resultats assolits pel
bus exprés de la Vall del Tenes
(el 777), des de la posada en
funcionament al juliol del 2010
fins ara, ha permès que aquest
servei de transport de viatgers,
capdavanter pel que fa a
serveis exprés en el nostre
país, s'integri a la xarxa
Exprés.cat de la Generalitat de
Catalunya, passant a
denominar-se "e7 Barcelona-La
Vall del Tenes".
La Generalitat de Catalunya
realitzarà una aportació anual
de 227.11 7€.
La xarxa Exprés.cat és un pro-
jecte de 40 línies d'autobusos
d'altes prestacions que s'esten-
dria sobre el territori català
potenciant aquells corredors
amb demandes més fortes i on
sigui possible fer poques
parades per tal d'assolir

velocitats comercials elevades.
Fins ara, hi havia en servei cinc
línies, quatre que surten del
Vallès Occidental i una de
l'Anoia, totes elles amb destí a
Barcelona. Les quatre primeres
van entrar en servei a l'octubre
del 2012, encara no fa un any;
la cinquena es va posar en
funcionament el juny passat.
L'e-7 Barcelona-La Vall del
Tenes és la sisena línia de la
xarxa que entra en servei i la
primera en unir part del Vallès
Oriental amb la capital catalana.
La integració a Exprés.cat
també ha comportat un canvi
d'imatge, per tal d'identificar-se
amb la de la xarxa. S'ha aplicat
la nova imatge a tots els
elements vinculats al servei:
autobusos, tòtems,
marquesines, etc.
La nova línia, com la 777, forma
part del sistema d'integració ta-
rifària de l'ATM, que permet el
transbordament a altres modes
com el Metro, Rodalies i
autobusos urbans. Cal destacar
que, per millorar l'oferta als
usuaris, s'ha incorporat una
nova parada a l'entrar a Barce-
lona, a l'avinguda Meridiana, a
l'alçada de Rio de Janeiro, que
dóna cobertura a barris com
Sant Andreu i Nou Barris, així
com a importants zones
comercials i de treball.
Aquest servei Exprés.cat es
complementa amb la resta de
serveis entre Barcelona i la Vall
del Tenes que es fan per
carretera.

Dia de la Biblioteca: Vine a
dibuixar la teva biblioteca!

El 24 d'octubre se celebra el
Dia de la Biblioteca. Aquesta
efemèride es ve celebrant des
del 1 997, any en què va sorgir
com a iniciativa de
l’Associació Espanyola
d’Amics del Llibre Infantil i
Juvenil. El Ministeri de Cultura,
a través de la Direcció
General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, patrocina la
celebració d’aquest dia que
pretén difondre l’existència
d’un servei públic de
proximitat que contribueix de
manera eficaç a facilitar
l’accés al coneixement a tots
els ciutadans.
Per celebrar el Dia de la
Biblioteca a la població de
Lliçà d’Amunt, els autobusos

urbans lluiran, durant aquest
dia, una bandera amb el
logotip de la Biblioteca Ca
l’Oliveres. A la tarda, es
portarà a terme un taller,
adreçat als infants a partir de
4 anys, que consisteix a
dibuixar la nostra biblioteca
amb el material que es vulgui
(paper, ceres, pintures, etc.) i
aquests dibuixos seran
enviats a la biblioteca que
l’ONG Lliçà Peruanitos ha
creat a la ciutat de Lima per tal
que els infants que viuen allà
coneguin la nostra biblioteca i
ens expliquin mitjançant un
dibuix també com és la seva
biblioteca; d'aquesta manera
s'establirà un intercanvi cultu-
ral molt enriquidor.

Exposició del ll içanenc
Valentí Grau a la Biblioteca
L'exposició de la sala d'ac-
tes de la Bibl ioteca Ca l'Oli-
veres del mes d'octubre
anirà a càrrec del l l içanenc
Valentí Grau.
Es tracta d'una exposició de
fotografies titulada "Panorà-
miques de Canàries" que
ens mostra paisatges, ca-
mins de ronda, flors, sorti-
des i postes de sol (la
temàtica preferida de l 'au-
tor) de Canàries, fetes l 'any
passat durant un viatge a

aquestes il les.
Valentí Grau, que està jubi-
lat, aprofita els viatges que
fa amb l'Imserso i altres per
fer fotografies dels seus te-
mes preferits en diferents
indrets; en té de Navarra, de
Menorca, de Puigcerdà, del
Delta de l 'Ebre, de les i l les
Medes, la fageda d'en
Jordà, etc.
Aquesta exposició estarà
oberta del 4 al 26 d'octubre,
en l 'horari de la bibl ioteca.

Taller bàsic de fotografia
Seguint amb el projecte de
voluntariat, durant el mes
d’octubre la Bibl ioteca
acoll irà un tal ler bàsic de
fotografia ofert pel fotògraf
l l içanenc Antoni Castel là.
En aquest tal ler es donaran
alguns consells per fer
bones fotografies amb una
càmera digital i es mostrarà
un programa per fer retocs
fotogràfics.

El tal ler es portarà a terme
els dimarts 22 i 29 d’octubre
de 1 7h a 1 9h.
Les places són limitades i,
per tant, cal inscriure’s
prèviament a partir de l ’1
octubre.
Les fotografies dels
participants podran ser
exposades a la planta 1 de
la bibl ioteca una vegada
hagi final itzat el tal ler.

El conseller Vila durant el parlament
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El Mag Lari i Reugenio, en un nou cicle
d'espectacles

"La màgia del Mag Lari", de
la companyia Mag Lari, serà
l 'actuació que iniciarà el nou
cicle d'espectacles que ha
programat la regidoria de
Cultura.
Aquest espectacle, dedicat
al públic d’entre 0 i 99 anys,
promet sorprendre i fer riure
de la mà del Mag Lari,
l ’ i l . lusionista amb més
projecció del nostre país,
que amb els seus
ingredients preferits,
elegància, ironia i presència
escènica, convertirà en
inoblidable l 'estona que
passareu plegats. Una hora
farcida d’aparicions i
desaparicions, participació
de públic i grans il . lusions, i

amanida amb un disseny de
llums espectacular i una
selecció musical que no us
deixarà indiferents.
Aquest espectacle tindrà l loc
el dissabte 1 6 de novembre,
a les 1 8h, a l 'ateneu L'Ali-
ança. El preu de les entra-
des és de 1 2 euros si es
compren anticipadament i
per als socis de l 'ateneu, i
de 1 5 euros si es compren a
la taquil la. Les entrades
anticipades es poden adqui-
rir del 1 4 d'octubre al 1 5 de
novembre a l'OAC de l'A-
juntament.
Per al desembre, s'ha pro-
gramat l 'espectacle "Reuge-
nio: Con todos mis respetos"
de la companyia Saben

Nova xarxa de clavegueram a tot el
carrer de Francesc Macià
El passat mes d'agost es va portar a terme la segona fase de les obres
de reparació i millora de la xarxa de clavegueram del carrer de Francesc
Macià.

La regidoria de Cultura ha programat un nou cicle d'espectacles; les
primeres actuacions, amb el Mag Lari i Reugenio, tindran l loc al
novembre i al desembre.

La segona fase de les obres
de reparació i mil lora de la
xarxa de clavegueram del
carrer de Francesc Macià
han consistit en la substitució
de la canonada existent, de
de 200 milímetres de diàme-
tre, per una altra de diàmetre
més gran, en el tram de car-
rer que va des de l'encreua-
ment amb el carrer de
Jaume I fins al número 4 de
Francesc Macià, un tram
d'uns 200 metres entre dos
pous de registre.
Les obres d'aquesta segona
fase es van adjudicar, amb
caràcter d'urgència, a
l'empresa NONIUS Grup, per
un import de 27.964,24
euros, ja que va ser l'oferta
més avantatjosa de les tres
presentades.
En la primera fase del pro-
jecte, que es va dur a terme
el passat mes de maig, es va
substituir la canonada exis-

El planejament urbanístic, al
web municipal
Des de finals d'agost, la
pàgina web municipal inclou
la relació d'estudis de detall
vigents i complementaris del
planejament urbanístic
municipal des de 1 977 fins a
l'actualitat.
Aquests estudis donen
informació relativa a la
determinació d'alineacions i
rasants i a la definició de
l'ordenació volumètrica.
Fins ara, aquesta informació
urbanística només constava
en format paper; la
digitalització d'aquesta
documentació pretén facil itar

tent, també de 200 milíme-
tres de diàmetre, per una de
diàmetre més gran, en el
tram de carrer que va des de
l'encreuament del carrer de
Jaume I fins al número 41 de
Francesc Macià, un tram

la cerca i la tramitació en
l'àmbit urbanístic.
La documentació que consta
en el web, però, té un
caràcter sintètic, amb la
memòria, els plànols
d'ordenació i el decret
d'aprovació definitiva. Per
accedir a la resta de
documentació dels
expedients s'haurà de fer a
través dels canals
d'informació urbanística
habituals: a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC) o
demanant consulta als
Serveis Tècnics Municipals.

Part d'un plànol d'un estudi de detall

Segona fase de les obres

d'uns 1 70 metres. També es
va aprofitar per construir tres
pous de registre més.
D'aquesta manera, la xarxa
de clavegueram de tot
aquest carrer ha quedat re-
novada en la seva totalitat.

aquel que diu Producciones;
serà el dissabte 1 4 de
desembre, a les 22h, a l 'a-
teneu L'Aliança.

Altres millores de la xarxa de
clavegueram
El passat setembre la
brigada d’obres municipal
va final itzar les obres de
reparació i mil lora de la
xarxa de clavegueram del
Torrent de la Vall , situat al
carrer de la Marinada del
barri de Can Farel l .
Un veí d’aquest carrer va
comunicar problemes
d’embussament al seu
habitatge. Els treballs de
neteja es van fer amb
dificultats per la inexistència
de pous de registre, fet que
va comportar la recerca del
tub a base de diverses
cales. Quan s’estava

final itzant la feina de neteja
de la claveguera es va
comprovar que, tot i estar
neta, l ’aigua no circulava
amb normalitat. Amb estudis
topogràfics es va detectar
que la claveguera en un
tram no tenia pendent i que
això propiciava
l’estancament de les aigües.
Degut a aquesta situació de
partida, es va procedir a
realitzar quatre nous pous
de registre i a substituir, en
un tram de 52 metres, la
canonada de formigó per
una de PVC de 400 milí-
metres de diàmetre.

Treballs de millora de la xarxa de clavegueram

Sol·licitud d'espais i parades a la Fira de Nadal
XIV FIRA DE NADAL I ENTITATS (Dissabte 1 4 i diumenge 1 5 de desembre)

El període per sol· l icitar una parada és entre els dies 1 i 25 d’octubre. La sol· l icitud s’ha de
fer mitjançant el formulari que trobareu al web municipal www.l l icamunt.cat i enviant-lo a
través de l’apartat de tràmits en línia com a document adjunt a una instància o presentant-lo
personalment a l ’OAC de l’Ajuntament. Passat el termini d’ inscripció i un cop valorades les
sol· l icituds, es comunicarà mitjançant l ’adreça de correu electrònic facil itada si la parada ha
estat admesa. Les places són limitades. Més informació al web municipal i a la regidoria de
Cultura, trucant al 938607229 o mitjançant el correu electrònic cultura@ll icamunt.cat.
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L'inici del Club de lectura sobre
maternitat i criança coincideix amb
l'exposició "Maternitats"

El Club de lectura sobre
maternitat i criança, adreçat
a mares i pares amb infants
fins als 6 anys d’edat, a edu-
cadors i a tota persona
interessada en la temàtica,
començarà una nova edició
aquest mes d'octubre.
La primera sessió tindrà lloc
el dissabte 26 d’octubre a les
11 :30h a la biblioteca.
Per participar en les tertúlies
es recomana la inscripció
prèvia donat que les places
són limitades.
Les tertúlies seran
dinamitzades per Creixem en
família, un equip de
professionals que atendrà els
dubtes i preguntes que
sorgeixin.
Prèviament a la tertúlia es
suggerirà la lectura d’un ll ibre
que la biblioteca
proporcionarà en préstec als
participants i sobre el qual
versarà tot el debat. Per això,
els inscrits caldrà que abonin
el preu públic establert

corresponent al servei de
préstec interbibliotecari, que
és d’1 ,5€.
Coincidint amb l'inici del Club
de lectura sobre maternitat i
criança, a partir del 23
d’octubre i fins al 24 de no-
vembre, a la Biblioteca Ca
l’Oliveres trobareu l’exposició
“Maternitats”, produïda pel
Programa de Cooperació
Internacional de l’Obra Social
“la Caixa”.
L'exposició recull fotografies
captades arreu del món de
mares amb els seus fil ls;
imatges de gran bellesa que
configuren un relat

commovedor i apassionat
sobre l'amor de mare.
Les fotografies van
acompanyades de textos, a
través dels quals el visitant
podrà viatjar per països i
cultures diferents i, malgrat
que les situacions poden ser
molt adverses, les fotografies
capten la maternitat com una
relació única on hi
sobresurten la bellesa i
l 'amor.
Bru Rovira, autor de les
fotografies i textos de
l’exposició, diu que "Materni-
tats" és un projecte
composat per una sèrie de
fotografies instantànies fetes
arreu del món on els
protagonistes són les mares
amb els seus fil ls. Tal i com
ell diu "la relació entre una
mare i el seu fil l pertany a
aquest univers immaterial,
privat i íntim capaç de
sobreviure a qualsevol
situació per malament que
vagin les coses".

Aquest mes d'octubre comença una nova edició del Club de lectura sobre
maternitat i criança i la Biblioteca inaugura l'exposició "Maternitats".

Primera trobada del Club de
lectura per a joves

Nou dia i nova programació
per a l'Hora del conte
L’Hora del conte enceta
una nova temporada amb
un canvi de dia. A partir
d ’aquest mes d’octubre,
l ’activi tat es portarà a
terme l ’ú l tim divendres de
cada mes, enl loc del
d i jous, a la mateixa hora, a
les 1 7:30h, a la Bibl ioteca
Ca l 'Ol iveres.
La primera sessió serà el
d ivendres 25 d’octubre i
anirà a càrrec de la com-
panyia de ti tel les Pengim-
Penjam, que ens expl icarà

"Contes de Butxaca".
Les properes sessions de
l 'Hora del conte seran el 29
de novembre amb “The
Gruffalo" (en anglès) a càr-
rec de l 'Escola d 'Anglès
(en acabar, tindrà l loc una
manual i tat relacionada
amb la història expl icada) i
el 20 de desembre amb
una Hora del conte de
temàtica nadalenca a
càrrec de Sandra Rossi .
Tots els contes s'adrecen a
infants a partir de 4 anys.

Deixa’m llegir! és el nom del
Club de lectura per a joves
que estrena la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres.
El primer dijous de cada
mes, de les 1 8h fins a les
1 9:30h, en un raconet ex-
clusiu de la bibl ioteca, els
joves de 1 2 a 1 6 anys po-
dran compartir una bona
estona entre col•legues,
envoltats de l l ibres, amb
novetats, propostes l iteràries
per compartir i un munt de
sorpreses.
Deixa’m llegir! vol ser un
club de lectura adreçat a

aquells joves del municipi
que tenen inquietuds
l iteràries i ganes de
compartir estones plenes de
lletres amb gent de la seva
edat.
Aquest espai estarà
coordinat per dues persones
enamorades dels l l ibres:
una persona de la
Bibl ioteca, la Laura Bartui l l i ,
i una mestra del poble, la
Joana Moreno.
La primera trobada del Club
de lectura per a joves tindrà
l loc el 3 d’octubre.

Dissabte 26 d’octubre:
Tertúl ia del l l ibre Un Regal per a tota la vida de Carlos González. Amè, divertit i
didàctic, aquest l l ibre ofereix tota la informació pràctica a les mares que volen
donar el pit, perquè en gaudeixin plenament.

Dissabte 23 de novembre:
Tertúl ia del l l ibre La crianza feliz: como cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años de
Rosa Maria Jové Montanyola. “Una criança fel iç es pot aconseguir”, aquesta és la
premissa de la que parteix la psicòloga Rosa Jové per ajudar els pares a entendre i
tenir cura del seu fi l l des del naixement fins als 6 anys, una etapa fonamental en la
que es forja bona part de la personalitat dels nens i s'assenten les estructures
emocionals.

Dissabte 21 de desembre: Tertúl ia del l l ibre Amar sin miedo a malcriar: la mirada de
la infancia, desde el respeto, el vínculo y la empatía de Yolanda González Vara. El
l l ibre és una oportunitat per reflexionar junts sobre la criança i l ’educació
respectuosa, més enllà de prejudicis i tòpics culturals i socials.

Torna el Taller creatiu
Aquest mes d'octubre
també engeguen noves
sessions del Tal ler creatiu
de la Bibl ioteca, coordinat

per la Carme i l 'Agnès, que
té per objectiu estimular la
imaginació i la creativitat
dels infants.

La Biblioteca amb les escoles
La Biblioteca Ca l'Oliveres programa activitats per a les escoles, que
s'inclouen dins del PAE (Programa d'Activitats Educatives), que
l'Ajuntament ofereix als centres educatius.

Un curs més i dins del
Programa d’Activitats
Educatives (PAE) que, coor-
dinat per la regidoria d’Edu-
cació, l’Ajuntament ofereix a
la comunitat educativa, la
Biblioteca posa en marxa
noves activitats per tal que els
centres escolars puguin
gaudir de la lectura i de la
biblioteca.
En horari lectiu, les escoles
podran visitar la biblioteca
fent les ja clàssiques visites
de formació d’usuaris, tot
aprenent a buscar informació;

com a novetat, s’introdueix el
gènere de la poesia a les
visites de foment de la lectura
adreçades a Primària.
Per altra banda, les maletes
viatgeres tornaran a viatjar
per les cases dels infants de
0 a 5 anys i les escoles
podran ampliar la informació
dels temes a treballar durant
el curs mitjançant lots de
préstec.
A més, la biblioteca també
s’ofereix com a espai
expositiu, habilitant unes
guies en una part de la planta

1 per penjar els treballs
escolars realitzats pels
alumnes.
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Granja L'Ametlla Yasuni guanya les 24 Hores de la Vall del Tenes
L'equip guanyador també va aconseguir batre un nou rècord en la
història d'aquesta prova: va fer més de 890 quilòmetres al circuit,
xifra mai assolida en cap edició anterior.

L'equip Granja L'Ametlla Ya-
suni, format per Andreu Bat-
l les, Oriol Mena (campió
mundial d'Enduro júnior del
2009), Albert Esteban i Aldo
Bach, va guanyar, amb 492
voltes al circuit, la 34a edició
de les 24 Hores Internacio-
nals de Resistència en Ci-
clomotor de la Vall del
Tenes-Gran Premi Terranova
CNC, que van tenir l loc del
30 d'agost a l'1 de setembre
al circuit habitual del Pinar
de la Riera. L'equip Team
Honda Vico-Auto Wic, amb
una moto amb canvi de
marxes, va classificar-se en
segona posició, a només
tres voltes de diferència del
vencedor (489); de fet, van
liderar la cursa fins al diu-
menge al migdia, a la divui-
tena hora, quan els de
l'Ametlla els van avançar. La
tercera posició absoluta va
ser per l'equip CM Competi-
ció amb 482 voltes.
L’equip Granja L’Ametlla
Yasuni, no només va ser
campió absolut d’aquesta
34a edició de les 24 Hores,

sinó que també va batre un
nou rècord en la història
d’aquesta prova: va fer més
de 890 quilòmetres al circuit.
Mai en cap edició anterior
s'havia assolit aquesta xifra.
En la categoria Vall del Te-
nes, l 'equip guanyador va
ser Team Duran, de Santa
Eulàlia de Ronçana, cinquè
classificat en la categoria
general.
En la categoria Grup 2, de
motos refrigerades per aire,
l 'equip guanyador va ser
Caler Racing; en la categoria
Grup 3, Granja l'Ametlla Ya-
suni; en la categoria Pro-
moCup 2T, Team Honda
Vico-Auto Wic, i en la cate-
goria PromoCup 4T,
PneumàticosOcasión.com.
Per altra banda, en Rubén
Luengo, de l’equip Tallers
Pelayo, va aixecar la copa
de la categoria de Volta
Ràpida, aconseguida en
2’36’’.
Aquest edició de les 24H,
que tornava a puntuar per la
Challenge de resistència en
ciclomotors de terra de la

Moment de la sortida

Moment de l'arribada

Federació Catalana de Mo-
tociclisme, va comptar amb
pilots de renom del motocròs
i l 'enduro com Javier García
Vico, Oriol Mena, Marc Gu-
asch o David Lloret.
Com a fet anecdòtic d'a-
questa edició, el pilot Cristian
Santiago, de l’equip 31 , va
demanar en matrimoni a la
seva parella sota l’arc
d’arribada del circuit, pocs
minuts abans del tret de
sortida.
Gairebé 30.000 persones,
segons l'organització, el
Grup 24 Hores, van passar
pel circuit entre dissabte i
diumenge.
Per altra banda, la zona del
Pinar de la Riera es va om-
plir d'activitats paral· leles a la
cursa: concurs de fotografia,
exhibicions, tirolina, inflables,
paradetes artesanals, atrac-
cions, quads, castell de focs
artificials, concerts, especta-
cle infantil , paellada popular i
molt més.
L'any vinent, les 24 Hores de
la Vall del Tenes celebraran
el 35è aniversari.

Imatge del circuit

Els guanyadors en el podi

Autoritats, patrocinadors i organitzadors abans de la sortida

Imatge del circuitMoment de la cursa Moment de la cursa
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Espectacle infantil

Exposició del Casal de la Gent Gran

Embarraca't

Sopar de les Àvies

Reportatge fotogràfic de la Festa Major

Tot i el mal temps, que ha obligat a suspendre i canviar d'ubicació alguns actes, la Festa Major d'aquest any ha comptat
amb prop d'un centenar d'activitats, que han aportat diversió a petits i grans durant els quatre dies que ha durat la festa.

Sopar de les Àvies: Pilar Rahola i Anna Bertran

La Festa Major d 'aquest
any va començar el d i jous
5 de setembre amb la inau-
guració de la X edició de
l 'Embarraca't i la XXVI I ed i-
ció del Sopar de les Àvies.
L'Embarraca't és l 'espai del
Pinar de la Riera on algu-
nes enti tats locals munten
barraques de venda de be-
gudes i entrepans, i es pro-
gramen diferents
actuacions, un espai que
s'omple de gent amb ganes
de diversió i on es crea un
molt bon ambient. En-
guany, entre les activi tats
que s'h i van organitzar, cal
destacar un Macrokaraoke
i el Muntronik Fest amb els
concursos de dansa urbana
i de discjòqueis, a més del
"Vaparir Tour" de Ràdio
Flaixbac i el concert de La
Virus. Enguany, entre
3.000 i 4.000 persones han
passat per aquest espai , tot
i que algunes de les actua-
cions organitzades per en-
ti tats es van haver de
suspendre a causa de la
plu ja. En el Muntronik Fest,
Dj Coldex i Dj Jord i Soley
van endur-se el premi als
mi l lors d iscjòqueis i el grup
Rough Rubies Dance va
guanyar el concurs de
dansa urbana.
L'ed ició d 'enguany del So-
par de les Àvies va comp-
tar amb la participació
d 'una cinquantena d'àvies
que van cuinar per a uns
500 comensals, entre els
quals les autori tats locals i
dues convidades especials,
el nom de les quals no es
va voler desvetl lar fins a l ' i-
n ici del sopar, perquè fós
una sorpresa, igual que
l 'espectacle final . Les con-
vidades d'enguany van ser
la period ista Pi lar Rahola i
l 'actriu Anna Bertran, cone-
guda per la seva caracteri t-
zació de la Infanta Elena al
musical La família irreal i al
programa televisiu Polònia.
L'espectacle final va con-
sistir en un monòleg d'hu-
mor a càrrec de Mayte
Carreras. El regidor de
Cultura, Albert Ig lesias, va
introduir l 'acte i va donar
pas al d iscurs de l 'alcalde,
Ignasi Simón. Ambdós van
destacar la inestimable fei-
na que any rere any fan les
àvies cuineres i en especial
la Comissió del Sopar de
les Àvies, coorganitzadora
de l 'acte. Pi lar Rahola va
dirig ir unes paraules molt
entranyables on va parlar
de la importància de la gent
gran a la nostra vida com a
transmissora d'experiènci-
es i records que ens enri-

Sopar de les Àvies: patrocinadors

Sopar de les Àvies: Comissió del Sopar de les Àvies

Sopar de les Àvies: agraïment a les àvies cuineres
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Sopar de les Àvies: espectacle final amb Mayte Carreras

Reportatge fotogràfic de la Festa Major

La colla Skando va ser la guanyadora de La Juguesca. En segon lloc, per només quatre punts, es va classificar la
colla Bisky. Les cinc colles de La Juguesca van haver de fer diferents proves al l larg dels dies de Festa Major.

Festa d'Homenatge a la Vellesa

La Juguesca: Pregó de Festa Major

queixen; en la columna que
escriu a La Vanguardia, el
d iumenge següent va fer
esment d 'aquest acte em-
blemàtic de la Festa Major
del nostre poble, un acte
que l i va semblar "extraor-
d inari". Per la seva banda,
Anna Bertran va fer riure el
públ ic assistent expl icant
una recepta de cuina amb
veu del personatge de la
Infanta Elena.
La Festa d'Homenatge a la
Vel lesa, que arribava a la
XXXVI I , va tenir l loc el d i-
vendres 6 de setembre;
enguany, els nostres avis i
àvies, uns 400, es van
aplegar en un berenar de
germanor. Aquest d ia
també hi va haver teatre
amb l 'espectacle "Parlant
amb franquesa" de Txabi
Franquesa, del Club de la
Comedia. La tarda de di-
vendres, la plu ja va fer acte
de presència i va obl igar a
suspendre l 'espectacle in-
fanti l , però va donar una
treva per poder celebrar la
Cercavi la i el concert de La
Virus a l 'Embarraca't.
El concert i el bal l de Festa
Major no van fal tar a la ci-
ta, però es van haver de
trasl ladar de la plaça de
Catalunya al Pavel ló d 'Es-
ports; va ser el d issabte 7
de setembre, un dia plu jós,
que va obl igar a suspendre
El Formigueig, la gimcana
de la Comissió de Festes.
Aquest d ia també va tenir
l loc la primera edició de les
3 Hores de Resistència en
BTT de Ll içà d 'Amunt, el
Correfoc i la festa "Vaparir
Tour" de Ràdio Flaixbac a
l 'Embarraca't.
Les enti tats va ser les pro-
tagonistes del darrer d ia de
la Festa Major, el d iumenge
8 de setembre, quan van
actuar la Col la de Gegants
i el Bal l de Gitanes. Les gi-
tanes es van trasl ladar de
l 'era de la bibl ioteca a la
pista annexa coberta del
pavel ló, ja que la plu ja va
tornar a fer acte de
presència la tarda del d iu-
menge i va voler ser la
protagonista fins al final de
la Festa Major. La típica
prova de la Juguesca
"L'estirada del tractor" es
va haver d 'anul · lar i el ve-
redicte de la Juguesca es
va avançar i es va fer pú-
bl ic d ins de l 'ateneu L'Al i-
ança.
Tota la setmana, des del
d i l luns 2 fins al d iumenge 8
de setembre, es van anar
succeïnt les proves de La
Juguesca. La col la gua-
nyadora d'enguany ha estat

Embarraca't: Macrokaraoke (Muntronik Fest)

Embarraca't: Concurs de dansa urbana (Muntronik Fest)

Embarraca't: Concurs de Dj (Muntronik Fest)

Embarraca't: Guanyadors dels concursos (Muntronik Fest)

Festa d'Homenatge a la Vellesa: Comissió d'Homenatge a la Vellesa
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Reportatge fotogràfic de la Festa Major

La Juguesca: Cercavila de carrosses

La Juguesca: Cercavila de carrosses

Espectacle "Parlant amb franquesa" de Txabi Franquesa

Skando (28 punts), seguit
de la col la Bisky (24 punts),
amb només quatre punts
de diferència. Els Can
t'Implora han obtingut 23
punts, els Concos 1 9 punts
i els Sporting l 'Ol la 1 5
punts. La Juguesca, el joc
de col les de la nostra Festa
Major, va comptar amb la
participació d 'unes 1 .500
persones, una xifra que
s'espera superar l 'any
vinent quan aquesta com-
petició lúd ica celebrarà el
20è aniversari .
L'Ajuntament va l lençar
una apl icació de mòbi l a
través de la qual es podia
consul tar tot el programa i
informació de la Festa Ma-
jor. A més, a través de les
xarxes socials es va poder
fer un seguiment de la
Festa Major i es va infor-
mar dels canvis d 'ú l tia hora
en la programació per in-
clemències del temps; es
van fer un centenar de tu i ts
amb l 'etiqueta #Ll içàdefes-
ta.
També es va organitzar un
concurs d 'Instagram sobre
la Festa Major amb l 'objec-
tiu d 'ajudar a promocio-

La Juguesca: Cercavila de carrosses

La Juguesca: Cercavila de carrosses

La Juguesca: Cercavila de carrosses
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Embarraca't: "Vaparir Tour" de Ràdio Flaixbac

Ball de Gitanes

Concert i Ball de Festa Major a càrrec de l'orquestra La Chatta

Publicitat

Reportatge fotogràfic de la Festa Major

Correfoc

Ballada de Gegants

Octubre de 201 3

nar-la. Totes les fotos pu-
bl icades, un centenar, en
aquesta xarxa social amb
l 'etiqueta (hashtag) #Ll içà-
de festa, real i tzades del d i-
jous 5 al d iumenge 8 de
setembre, es van sotmetre
a votació popular per mitjà
dels "l ikes" (m'agrada) de
l 'apl icatiu i les quatre foto-
grafies més votades van
rebre un premi patrocinat
per alguns establ iments de
restauració del municipi .
Podeu visual i tzar totes les
imatges del concurs a
través de l 'eina Statigram
(www.statigram.com), fent
una cerca de l 'etiqueta
#Ll içàdefesta, o bé a través
del Facebook de l 'Ajunta-
ment on s'ha inclòs una
galeria d 'imatges amb totes
les fotos.
El pressupost de la Festa
Major d 'enguany ha baixat
un 30% respecte al de l 'any
anterior i no ha superat els
1 00.000 euros. Tot i això,
l 'Ajuntament ha aconseguit
mantenir totes les activi tats
emblemàtiques de la Festa
Major gràcies, en part, al
patrocin i d 'empreses priva-
des.

Embarraca't: Concert amb La Virus
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MANIFEST
La Diada ha de ser motiu d’unió i celebració de tots el catalans. Catalunya és terra
de vanguardia, d’oportunitats, d’empenta i de coratge. És el reflex d’una societat
oberta i plural, que ha buscat sempre el lideratge i ser referent en tots els àmbits.
Aquests valors són els símbols de Catalunya que més orgullosos ens han de fer
sentir.
Avui recordem la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1 71 4 i els defensors
de la ciutat, recordem l’esforç tenaç i continuat de tantes generacions de catalans
antics i nous, de tants lliçanencs i lliçanenques que han permès que Catalunya
seguís viva i amb molta gent disposada a treballar per mantenir la seva identitat,
per construir un futur millor, una societat moderna, justa, cohesionada i lliure. I amb
aquest record ens reafirmem en la nostra voluntat de continuar essent un poble,
un poble que reclama el que li pertoca: el seu dret inalienable a decidir el seu futur
en pau i llibertat.
Nosaltres, però, som aquí, un poble viu que ha superat els reptes que li ha
suggerit una història difícil, amb molta gent que malgrat defalliments puntuals se
sent motivada per continuar lluitant per un país més ric i lliure, gent que pensa que
la nostra llengua és un tresor a preservar i, per tant, respectant a tothom, cal que
sigui la llengua del país, de l’escola, de l’administració, per poder ser-ho també del
treball i del carrer. I també amb gent disposada a defensar democràticament allò
que els catalans i catalanes hem decidit que ens correspon.
Als catalans i les catalanes ens toca seguir treballant, seguir construint el nostre
país, des de la convicció en les nostres arrels, però projectant-nos arreu del món.
Cal remar fort perquè el vent és dur i ens ve de cara. Les llums del port encara són
llunyanes, però la nostra tripulació és plena de mariners ferms i amb el rumb clar.
Tot i els impediments de la mar, arribarà el dia que veurem el port, i aquell dia la
boira d'aquests temps s'esvairà. Però mentre no arribi aquella data, cal que ens
quedem amb les paraules del poeta i les fem nostres: "I ara digueu, ens
mantindrem fidels per sempre més, al servei d'aquest poble".
Catalunya ha estat sempre terra d’acollida, igual que Lliçà d’Amunt. Una terra on
tothom ha estat benvingut, un país que s’ha enriquit amb pòsits culturals i humans
que han vingut d’enllà. El nostre és un país, com aquest poble, orgullós de la seva
identitat, una identitat oberta, inclusiva, que vol ser compartida, que ens estimem, i
per això valorem tant que els qui més recentment han vingut a formar part de la
nostra comunitat s’hi apropin i poc a poc la facin seva.
Celebrem com es mereix la nostra Diada! Amb alegria, amb orgull, amb passió,
amb unitat, amb sentiment de país, amb ganes de treballar per Catalunya, amb la
senyera al balcó, amb el cant dels Segadors... i celebrem-ho també per reivindicar
que Catalunya, com qualsevol altre país del món, té la seva pròpia Diada
Nacional.
Que la estimació per la nostra gent i la nostra terra, i l’amor a la llibertat que
inspiren la Diada Nacional ens ajudin a fer realitat els nostre desitjos per a la
Catalunya del segle XXI.
Visca Catalunya!

Lectura del manifest

Ofrenes florals al monument en homenatge a Rafael Casanova

Notícies de l'Ajuntament

Celebració de l'11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya

Com cada any, la celebració
de l'11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, va
comptar amb un acte instituci-
onal on es va llegir un manifest
i les entitats locals, inclosos els
partits polítics, van fer ofrenes
florals al monument en home-
natge a Rafael Casanova, si-
tuat a la plaça que porta el seu
nom. Aquest acte matutí
també va comptar amb un es-
morzar previ i l'actuació del
Cor Claverià l'Aliança, que va
acabar amb la cantada con-
junta d'Els Segadors, himne
oficial de Catalunya. El dia es
va llevar tapat i l'amenaça de
pluja va ser constant, però
l'acte es va desenvolupar amb
normalitat, tot i les quatre go-
tes que van caure en el mo-
ment de l'ofrena.

La lectura del
manifest i les ofrenes
florals de les entitats
locals al monument
en homenatge a
Rafael Casanova van
tornar a centrar la
Diada.
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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
indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col∙laboracions, així com resumirles o
extractarles quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.

Entramos en un nuevo “curso
político”, como se suele decir, y
comenzamos como de costumbre:
con voluntad de trabajo y
colaboración. Nuestra voluntad y
nuestras ganas de trabajar se
traducen en poner sobre la mesa
algunos temas.
Uno de los primeros trabajos a
realizar es con las diferentes
AMPAs, direcciones de los
colegios, equipo de gobierno y
oposición, para empezar a diseñar
el próximo curso escolar con el
objetivo de poder consensuar los
puntos en común y evitar que nos
pase lo de este año, en que se
echó el tiempo encima, estando de
acuerdo pero sin tiempo de
reacción. Para evitar que eso pase,
proponemos comenzar el diálogo
de inmediato.
Por otro lado, el equipo de gobierno
está llevando a cabo en los últimos
meses la recuperación de servicios
municipales externalizados,
asumiéndolos por parte del
Ayuntamiento. Según nuestro
criterio, con sólo estudios
económicos no es suficiente; hay
que realizar también estudios de
mejora del servicio, no sólo por la
posibilidad de reducir el coste, sino
para mejorar el servicio. ICV-EUiA
a través de esta publicación,
hemos ido denunciando que
muchos servicios estaban
perdiendo calidad. El argumento de
que el ahorro es importante lo
vemos adecuado, por lo que, si
luego no se traduce en los
impuestos que los ciudadanos
pagan, debería traducirse en una
mejora del servicio. El objetivo
debe ser mejorar la relación
calidad/precio, o bajan el precio que
pagamos vía impuestos o mejoran
la calidad, así de simple, pero nunca
bajar el nivel de calidad.
Por último, y no por ello menos
importante, debemos analizar
cómo comenzamos a generar
recursos económicos y creación de
empleo en nuestro municipio.
Sabemos que desde el
Ayuntamiento también es posible y
por tanto tenemos que comenzar a
trabajar el“Plan de Ordenación
Urbanística Municipal” (POUM) de
Lliçà d’Amunt, para despertar el
interés de los propietarios de las
zonas afectadas y nos
impliquemos todos en iniciarlo lo
antes posible.
Hay muchos más temas a tratar,
pero debemos ir poco a poco
abordándolos, con trabajo y
voluntad de consensuar lo mejor
para nuestro municipio.
Nosotros siempre estaremos para
hacer propuestas y sumar
esfuerzos por mejorar nuestro
municipio, aunque evidentemente
seguiremos criticando, avisando y
evidenciando todo lo que veamos
que no se realiza correctamente.
¡Lliçà d’Amunt se merece más!

Grups Municipals

L'atur s'ha convertit en una nova forma
d'esclavitud. Per aquest motiu, els
socialistes volem portar al si del partit
un dels debats més candents i que
més ens preocupa: l’atur. Però no
només l’atur en el seu gruix, sinó tractar
de manera concreta els problemes que
tenim amb aquesta generació que
creix, que apreta, però que no
aconsegueix trobar resposta al nostre
país.
Els joves lliçanencs troben en aquest
país una situació greu que ocupa a
pràcticament la totalitat dels menors de
30 anys. Aquells que aconsegueixen
accedir al mercat laboral ho fan en
situació de temporalitat, incertesa i en
una situació constant d’angoixa
precària. Patint així la principal
característica del mercat laboral: la
seva dualitat. I això no és tot, aquests
mateixos joves han estat la diana
preferida de les restriccions
pressupostàries del govern català.
S'han augmentat un 66% les taxes a la
universitat i fins i tot un pagament per
estudiar a la Formació Professional.
Per tant, se’ls dificulta l'accés i expulsa
alumnes de les aules. Però això no és
tot, també s'han eliminat les ajudes al
lloguer i posen traves per rebre
prestacions per desocupació.
Decididament, Catalunya no és un país
per a joves, però nosaltres no ens
volem resignar a aquesta situació i
posarem fil a l’agulla continuant
aportant solucions a aquelles situacions
que considerem necessàries.
Al Ple Municipal del mes de juliol, la
Joventut Socialista de Catalunya a Lliçà
d’Amunt (JSC) va presentar una moció
on demanava solucions, on demanava
a crits que els grups polítics municipals
es posessin a treballar de valent, per tal
de poder pal•liar aquesta crisis
inhumana que ens empaita. Una moció
que, malauradament, no va aconseguir
el suport de tots els grups ja que CIU,
en un rampell sobiranista, va decidir no
recolzar-la. Tot i així, i amb el suport
social de tots, volem iniciar aquest
camí, un camí que serà dur per la
soledat que ens ha tocat. Els socialistes
estem decidits a abordar aquest tema,
a presentar solucions tot i tenint els
Governs superiors en contra.
El debat de la situació dels joves al
nostre poble és ampli, i no per això ens
quedarem només en la crida
d’intencions per part del nostre partit,
sinó que volem arribarmés enllà: volem
abordar de manera contundent
l’emancipació dels nostres joves, la
qualitat de la seva educació, la seva
situació social al nostre poble i, com no,
la seva mobilitat. Estem treballant de
valent perquè creiem que un jovent
format i amb perspectives és un jove
que farà de Lliçà d’Amunt un poble
amb futur. Volem ampliar les nostres
mires i volem apostar per aquesta
generació que ho ha fet tot per ser la
més preparada i a la que tothom gira
l’esquena.
Joves, els socialistes volem estar amb
vosaltres i per a vosaltres. Per aquest
motiu continuarem treballant en les
mesures concretes per tirar endavant
un veritable pla de rescat en el marc de
la lluita contra l’atur i les desigualtats
que ara patiu.

Encetem un nou curs, després del període
de vacances que esperem hagueu pogut
gaudir en companyia dels vostres familiars,
amics i amigues. I també tornem a
reprendre el contacte amb els ciutadans i
amb les ciutadanes a través d’aquest
butlletí.
Volem informar-vos de tot un seguit
d’actuacions que, des de les Regidories de
les que estem al front dins de l’equip de
govern, estem duent a terme, i les que
tenim projectades en un futur més
immediat.
Com ja us hem informat, s’ha realitzat un
projecte de rotonda a la cruïlla dels
accessos de Ca l’Estaper i Ca l’Artigues,
que ha de facilitar la circulació de vehicles
en un dels punts més transitats del nostre
municipi. El projecte va sortir a concurs el
passat mes de juliol i, per quan estigueu
llegint aquest article, ja s’haurà adjudicat a
alguna de les 11 empreses que en varen
prendre part. L’obra s’espera acabada
abans de finals d’any, i té un pressupost de
352.046,62€, tot i que les ofertes
presentades estan molt per sota d’aquesta
quantitat. Aquesta obra compta amb el
suport econòmic de la Generalitat de
Catalunya.
Durant els mesos de juliol i agost també
hem realitzat obres al c/ Francesc Macià,
que han afectat al trànsit de la zona, però
que han solucionat un problema de
clavegueram greu que es venia patint de
feia temps, que ha consistit en la substitució
total del col•lector, i que s’ha realitzat en
dues fases. També s’ha donat solució al
col•lector al torrent de Can Farell, per sota
del c/ Marinada, amb la neteja, arranjament
i substitució d’un tram del col•lector que
dona sortida a tots els veïns i veïnes del
carrer.
En aquest àmbit, com ja sabeu, també es
van realitzar 5 projectes de claveguerams a
diferents indrets del municipi i, durant
aquest darrer trimestre de l’any,
s’executaran les obres de tots ells. Aquests
projectes son al c/ Ponent, amb un
pressupost de 46.091 ,11€, torrent de Can
Quaresma, amb un pressupost de
18.725,52€, c/ Pep Ventura, amb un
pressupost de 10.125,38€, c/ Estany de
Llanós, amb un pressupost de 24.869,38€ i
al c/ Enric Morera, amb un pressupost de
28.247,63€. Al igual que ha passat amb el
concurs de la rotonda a la cruïlla dels
accessos de Ca l’Estaper i Ca l’Artigues, les
ofertes presentades han estat a la baixa i
representaran un important estalvi a l’obra
final.
D’altra banda, i com no pot ser d’altra forma,
encetem nou curs i també nous projectes,
com és la rotonda a la cruïlla del carrer
Anselm Clavè amb la BV-1432 (carretera a
Granollers), amb un pressupost total de
506.669,56 €, del que estem en converses
amb la Diputació de Barcelona, perquè
assumeixi el projecte, la construcció i el
finançament en la seva totalitat. Una altra
rotonda que tenim en estudi és a la sortida
del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda
pel carrer de la Metal•lúrgia a la Carretera
BV-1602, estudi que ha realitzat la Diputació
de Barcelona i sobre el qual també estem
en negociacions per a la seva execució,
amb un pressupost total d’uns 320.000 €.
Estem i continuarem fent projectes que
millorin el nostre poble, el nostre entorn i la
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes
de Lliçà d’Amunt, tot i els moments de crisi
actuals, buscant fórmules que no malmetin
el pressupostmunicipal.

El PSC no pot fer trampes amb la
paraula unitat. La unitat es basteix
des del treball conjunt, des de la
suma de visions i experiències. No
es basteix des d’una columna
d’opinió. Sabem que el nostre poble
ens exigeix que treballem. També
sabem que sempre és més còmode
donar la raó als que manen i anar
fent la nostra vida sense empipar
massa. Però resulta que la nostra
feina és estar al servei de tot el
poble. El nostre poble és la prioritat.
Des del govern voldrien que no
féssim res, que els deixéssim fer
sense cap crítica, perquè una
oposició callada és més còmoda al
governant. És per això que,
periòdicament, fan crides buides a la
unitat. Ells volen unitat a l’entorn de
les seves polítiques. Volen una
adhesió cega a les seves decisions.
Consideren que la nostra societat
gira entorn de la seva feina. I
s’equivoquen. La societat, el poble,
són el centre de tota la política
municipal, i és entorn del poble que
hi ha d’haver unitat. Cadascú que
faci la feina que li ha tocat fer, però el
subjecte no és el govern, és el
poble.
És per això que hem d’explicar les
trampes que fan. Hem denunciat
que l’equip de govern va anunciar
que donarien els diners de la seva
paga extra del Nadal passat per
programes de Serveis Socials, i ha
resultat que no els van gastar. Cada
any destinen menys diners a
aquesta partida i la resta de Serveis
Socials. La resposta del PSC ha
estat una columna d’opinió que,
entre vaguetats, dóna per fet que és
just al revés. No és veritat.
L’ajuntament ha pressupostat per
Serveis Socials, en els darrers 3
anys, uns 500.000 euros cada any.
Però no serveix de res un
pressupost que no es gasta. Ara
sabem que la despesa final ha
baixat des dels 61 8.702 l’any 201 0
als 481 .501 l’any 201 2.
Per molt que diguin que han estalviat
perquè ara fan serveis amb el
personal municipal, com l’assistència
domiciliària, resulta que han destinat
menys diners a nòmines, per tant
tenen menys personal (348.000 al
201 0, 31 0.000 el 201 3).
Per molt que diguin que han
augmentat els serveis, l’única dada
que ens aporten són les despeses
que han fet. Les despeses en
programes socials han passat de
270.000 euros el 201 0 a 1 56.000 el
201 2. Dins d’aquestes, l’assistència
domiciliària ha baixat en 24.000
euros i les beques menjador en
47.000.
Així les coses, ens sembla que
l’equip de govern de PSC i PP
hauria de millorar la seva
comunicació i explicar molt i molt bé
com és que continua pujant
impostos (un 3% aquest any) a la
vegada que retalla en el suport a les
famílies.

El peix i la canya.
Una de les injustícies més cruentes
de casa nostra és que hi hagin
persones que no tinguin allò bàsic per
posar-se a la boca. D’una manera o
altra, es pot dir que la gana ha tornat.
Un drama, que fins ara associàvem a
països subdesenvolupats, ens ha
esclatat a la cara. I nosaltres, que
pensàvem que tots érem rics i
estàvem ben alimentats.. .
Actualment, a Lliçà d’Amunt, hi ha
unes 1 30 famílies que mensualment
reben una ajuda, normalment en
forma de productes, per poder
completar els requisits mínims de la
seva alimentació.
És exemplar i digne d’elogi la
col•laboració totalment
desinteressada i altruista de més
d’una dotzena de persones
voluntàries del poble que han
organitzat aquest servei, fornit en
base a les aportacions de Càritas
parroquial, Creu Roja, el Xiprer de
Granollers, el Banc dels aliments de
Barcelona i de l’ajuntament, entre
altres, a més d’algunes aportacions
particulars.
Però en aquest àmbit, voldríem
introduir certs elements de reflexió.
És de justícia facilitar el peix a qui
pateix gana, però respectar la dignitat
humana també significa establir
mecanismes per tal de facilitar
canyes de pescar que facin que cada
dia sigui menys necessari donar el
peix, doncs augmenten els pescadors
capaços de pescar-los amb les seves
canyes.
Tot això, sabem que és fàcil de dir,
però difícil de portar a la pràctica.
Però la dificultat no és excusa per no
ser imaginatius i posar en pràctica
programes i accions realistes que
esperonin les famílies que avui en dia
pateixen mancances bàsiques a tenir
un futur millor. No veiem que l’equip
de govern municipal sigui diligent en
buscar alternatives a aquest drama
humà i social.
Per què no uns horts tutoritzats? Per
què no algunes granges comunitàries
que proporcionin productes bàsics?
Per què no una agricultura i una
ramaderia destinada a l’autoconsum?
Per què no buscar certs beneficis
econòmics amb els possibles
excedents? Per què no ajudar en
l’educació sobre l’aprofitament dels
recursos? Per què no estimular la
col•laboració entre les persones? Per
què no buscar el sentit positivista de
la vida?
Cadascun d’aquests per què pot tenir
respostes múltiples i, algunes, potser
contradictòries entre elles. Però ens
agradaria una reflexió sincera, oberta
i respectuosa sobre aquest àmbit.
Creiem que fa falta a casa nostra.
Nosaltres hi volem ser.
Del contrari, hi ha el perill que el mar
sigui cada vegada més improductiu,
amb la corresponent falta de peix.
Per això, tots som també
responsables de les canyes de
pescar.



Festius locals per al 201 4
El Ple ordinari del passat 1 8 de jul iol va aprovar, per unanimitat, com a festius locals per a
l 'any 201 4 els dies:

7 de gener i 1 2 de setembre
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Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Trul lols: 5 i 6 d'octubre
Portabella: 1 2 i 1 3 d'octubre
Valeta: 1 9 i 20 d'octubre
Esplugas: 26 i 27 d'octubre
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 80Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del

seu fi l l /a a través del butl letí, poden ll iurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera
setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic butl leti@ll icamunt.cat, per fax (93 841 41 75), per
correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt)
o personalment, a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. També hauran de passar per l ’Ajuntament a signar un
ful l d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en
els mitjans de comunicació municipals.

Berenar i cantada d'havaneres al Casal de la
Gent Gran

El dia 1 4 d'agost, en el Ca-
sal de la Gent Gran, hi va
haver un berenar i una can-
tada d'havaneres, que va
tenir una gran acoll ida.
A la mitja part de la cantada,
es va fer cremat de rom, que
van servir els voluntaris del
Casal.
Esperem repetir aquesta ac-
tivitat tan maca i divertida, i
que va agradar tant.

Associació del Casal d'Avis

L'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries
celebra el primer aniversari

L’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries
organitza, el proper diumen-
ge 6 d'octubre, els actes
commemoratius del primer
aniversari de la fundació
d’aquesta entitat.
Aquesta etapa ha estat molt
intensa en el seu inici i en el
transcurs de l’any de
funcionament, tant pel que fa
a les tasques organitzatives i
de gestió com a les
nombroses activitats que
s'han dut a terme.
Els actes previstos en

aquesta diada són:
Migdia:
Dinar col· lectiu del primer
aniversari
Lliurament dels estatuts als
socis.
Tarda:
Actuacions artístiques
Ball i fi de festa
El preu és de 5€ per
persona i és imprescindible
fer la reserva amb
anticipació.

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries

Quina llàstima... pluja, pluja i pluja

Aquest any no hem tingut
sort.
Després de tants mesos
treballant amb el
Formigueig, la pluja o mil lor
dit el di luvi de dissabte a la
tarda ens va obligar a
suspendre l ’acte que amb
tanta i l•lusió havíem
preparat.
Tot i això, estem contents i
satisfets.
Ens hem demostrat a
nosaltres mateixos que
tenim noves idees, cada
vegada més originals i di-
vertides, i que som capaços
de fer-les servir; de manera
que el proper any podreu
gaudir possiblement del
mil lor Formigueig mai vist a
Ll içà d’Amunt.

Només us demanem
paciència fins al VI I
Formigueig: podreu
esperar?
Les noves incorporacions de
La Comissió de Festes han
entrar amb molta força i
cada vegada ens veiem en
cor de fer més i més coses.
Ara ja comencem a preparar
el Nadal i de seguida el
Carnestoltes.
Ja sabeu que us necessitem
i us hi esperem a tots.
Si alguna cosa ens sap greu
és que no vam poder recoll ir
tots els al iments que
preteníem per als més
necessitats. Us encoratgem
a què no espereu algú que
us ho recordi. Busqueu la
manera de col•laborar

perquè la situació actual bé
s’ho val.
La Comissió de Festes som
una entitat apolítica oberta a
tothom on uns quants
voluntaris eixelebrats amb
ganes de festa intentem
col•laborar potenciant les
diferents festes del nostre
poble.
Podeu posar-vos en
contacte amb nosaltres al
blog
www.lacomissio.blogspot.com
, al correu
comissiollicamunt@gmail.com
o al Facebook de La
Comissió.
Visca la Festa Major i Visca
Lliçà d’Amunt!

Comissió de Festes

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.

Opinió
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Què és el Banc del Temps?

El Banc de Temps és el
primer banc que funciona
sense diners.
En aquest banc disposes de
serveis de forma gratuïta. La
“moneda de canvi” és
únicament el temps, que es
pot guanyar i intercanviar
amb els altres a través de la
prestació de serveis.
Així, aquest projecte promou
l'intercanvi gratuït de serveis
entre persones, fomentant
l’oportunitat de conèixer i
confiar en els altres per tal
de resoldre necessitats de la
vida quotidiana.

El funcionament és molt
simple
Cada persona ofereix uns
serveis o activitats i, a canvi,
pot demanar serveis d’altres
socis i sòcies.
Cada persona adscrita

El Banc de Temps de Lliçà d'Amunt

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.

Nova temporada
d'espectacles infantils a
l'Aliança
El diumenge 20 d'octubre
comencem la nova
temporada d'espectacles
infanti ls a l 'Al iança amb
noves propostes i noves
companyies (màgia, titel les,
teatre i música).
Com a novetat, tindrem un
personatge que ens
acompanyarà i us proposem
que, entre tots, l i busquem
un nom. El dia de
l 'espectacle podreu dipositar
la vostra proposta a la bústia
que trobareu a l 'entrada.
Aquí el teniu!

Ateneu l 'Al iança

Torna la Botiga Solidària de
l'ONG Lliçà Peruanitos

Aquest any ens trobareu al
local d'Alsem Clavé nº 59,
des del mes de octubre fins a
finals de gener, els dies labo-
rals, de 1 6h a 20h, i els
dissabtes i els diumenges, de
1 0h a 1 4h.

Hi trobareu joguines de
segona mà, roba i diferents
objectes, entres altres coses.
I podeu aprofitar per adquirir
la nostra Loteria de Nadal.

ONG Lliçà Peruanitos

disposa d’un ll istat dels
serveis que es poden
intercanviar i d’un talonari de
temps que util itzarà per
pagar (amb temps) els servei
que ha util itzat.

Quins serveis es poden
intercanviar?
Al Banc de Temps els serveis
que s’intercanvien els
proposen els mateixos socis.
Per exemple, es poden
intercanviar serveis puntuals
com: practicar idiomes,
transport per anar a

Barcelona, reparacions
domèstiques, pintura de
casa, massatges,
antigimnàstica, reportatges
fotogràfics, DJ per a festes,
tasques de jardineria,
assessorament laboral. . . i
molts més.

Si voleu més informació, o
us voleu inscriure al Banc
del Temps, poseu-vos en
contacte amb la secretaria
del Banc de Temps per algun
d’aquests tres mitjans:
- Venint a visitar-nos al
primer pis de l’Ateneu de
l’Aliança (c/ de l’Aliança, 1 7)
els dijous de 1 8.00h a 20.00h
- Trucant per telèfon al
69711 8568 en el mateix
horari de secretaria.
- Per correu electrònic,
enviant-nos un missatge a
bdtll icamunt@gmail.com

Banc de Temps de Lliçà d'Amunt

Octubre de 201 3

Bústia del lector

Recordem que 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.

Vine! Caminant coneixerem Lliçà
La natura va seguint el seu
cicle i nosaltres també ens
preparem per fer una nova
caminada pel poble.
Com sempre, ens trobarem
al Parc del Tenes a les 1 0
del matí, passarem a l'altra
banda del riu i anirem cap al
Sindicat per conèixer aquest
espai de Lliçà amb els seus
camps i masies.
Tot fent camí, us anirem
informant dels l locs per on
passem: ens creuarem amb
el rec de les Torres que rega
aquest pla, us parlarem de
Can Montcau i Mango, i de
les masies de Ca l'Orlau i
Can Dunyó.
Acabarem veient la nova
bassa que s'està omplint
amb l'aigua de la pluja i

sabrem perquè l 'han feta.
De tornada, seguirem una
estona al costat de la riera i
retrobarem el camí cap al
Sindicat i el Pinar de la
Riera.
Serà el diumenge 1 3
d'octubre, de 1 0h a 1 2h,

perquè tinguem temps
d'anar a plaça i fer el dinar.
Us esperem. Parleu-ne amb
la gent que sabeu que li
interessa i vol conèixer el
poble.

Grup l 'Abans



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

Niu de paraules
Dissabte 19 d'octubre
Bla, bla, bla a càrrec de Patricia
McGill. Adreçat a pares i mares
amb infants de 0 a 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir de l'1 d'octu-
bre. Places limitades.

Club de lectura
Dimarts 8 d'octubre
Adreça desconeguda de Kresm-
man Taylor. Si vols participar a les
tertúlies del Club de lectura, posa't
en contacte amb el personal de la
biblioteca.
Hora: 1 8.30h

Taller creatiu
Dimarts 22 d'octubre
Fem creacions amb paper maixé a
càrrec de Carme Romero i Agnès
Navarro. Apartir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir de l'1 d'octu-
bre.

Taller bàsic de fotografia
digital (Voluntariat)
Dimarts 22 i 29 d'octubre
Es donaran alguns consells per fer
bones fotografies amb una càmera
digital i es mostrarà un programa
per fer retocs fotogràfics. A càrrec
d'Antoni Castellà.
Horari: de 1 7h a 1 9h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir de l'1 d'octu-
bre. Places limitades.

Taller infantil
Dijous 24 d'octubre (Dia de

la Biblioteca)
Vine a dibuixar la teva biblioteca! a
càrrec del personal de la biblioteca
i amb la col·laboració de l'ONG
Lliçà Peruanitos. Els dibuixos rea-
litzats s'enviaran als infants del
Perú. Adreçat a infants a partir de
4 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir de l'1 d'octu-
bre. Places limitades.

Exposició
Del 23 d'octubre al 24 de no-
vembre
Maternitats. Produïda pel Progra-
ma de Cooperació Internacional
de l'Obra Social "la Caixa". Exposi-
ció de fotografies captades arreu
del món de mares amb els seus
fills.
Horari: en l'horari de la biblioteca

Hora del conte
Divendres 25 d'octubre
Contes de butxaca a càrrec de
Pengim-Penjam. A partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30h

Club de lectura Maternitat
i Criança
Dissabte 26 d'octubre
Un regal per a tota la vida de Car-
los González. A càrrec de Creixem
en família.
Hora: 11 .30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir de l'1 d'oc-
tubre. Places limitades. Per al ser-
vei de préstec interbibliotecari
caldrà abonar la quantitat d'1 ,5
euros.

Activitats per a la gent gran

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: AjuntamentOrganitza: Ajuntament

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

Taller de fermalls amb
feltre
Dijous 3 d'octubre
Vine a explicar com t’han anat
les vacances!

Assessoria laboral
Divendres 4, 11 , 1 8 i 25
d'octubre
Hores concertades.

Decoració del vidre del
Galliner
Dilluns 7 d'octubre

Torneig de Wii
Dijous 10 d'octubre
Cal apuntar-se el mateix dia de
1 6h a 1 7.30h. Començarà un
cop fet el sorteig entre els
participants inscrits.

Taller de porta-espelmes
Dilluns 14 d'octubre

Visionat de la pel·lícula
"Requiem por un sueño"
Dimarts 15 d'octubre
No apta per a totes les edats.

Taller d'espelmes
Dimecres 16 d'octubre

Taller d'imants per a la
nevera
Dijous 17 d'octubre

Taller de costura de coi-
xins
Dilluns 21 d'octubre

Taller de bijuteria amb
filferro
Dimarts 22 d'octubre

Taller de bijuteria amb
botons
Dimecres 23 d'octubre

Taller de marcs de foto
Dilluns 28 d'octubre

Torneig de Play3
Dimarts 29 d'octubre
Cal apuntar-se el mateix dia de
1 6h a 1 7.30h. Començarà un
cop fet el sorteig entre els
participants inscrits.

Taller de panellets
Dimecres 30 d'octubre

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

Telèfons Agenda
Taller de miniatures de
cistelleria
Places limitades.
Dilluns d'octubre
Horari: de 1 7h a 1 9h
Lloc: local social de Can Farell
Preu: 1 0 euros
Organitza: AV de Can Farell

Campanya de donació de
sang
Dijous 10 d'octubre
Horari: de 1 7 a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Vine! Caminant coneixem
Lliçà
Nova caminada pel poble.
Diumenge 13 d'octubre
Horari: de 1 0h a 1 2h
Lloc de sortida: Parc del Tenes
Organitza: Grup l'Abans

Celebració del Patró de
la Policia
Dissabte 19 d'octubre

Espectacle infantil
"Les meravelles d'Orient" a càrrec
de la companyia Pa Sucat.
Diumenge 20 d'octubre
Hora: 1 2h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: fins a 2 anys, gratuït; 3 eu-
ros, nens i socis; 5 euros, no socis
Organitza: Ateneu l'Aliança

Curs de pintura a l'oli
Dimarts
Horari: de 1 7.30h a 1 9.30h
Lloc: local social de Mas Bo
Més informació i inscripcions:
93 841 76 29 (dimarts tarda)

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal d'A-
vis:
Excursió a Sant Joan
les Fonts
Dissabte 1 9 d'octubre
Visita guiada al monestir bene-
dictí de Sant Joan les Fonts.
L'excursió inclou esmorzar i di-
nar, més tarda de ball .
Hora de sortida: 7.30h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 42 euros
Reserves: Casal de la Gent
Gran

Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i
dimecres 11 h Parc del Tenes

Ball de saló: Divendres 4,
11 , 1 8 i 25 d'octubre 1 6.30h
Casal de la Gent Gran

Bingo Dissabtes 5, 1 2, 1 9
i 26 d'octubre 1 7h Casal de
la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Excursió a Empuriabrava
Dissabte 1 9 i diumenge 20
d'octubre
Hora de sortida: 7.45h
Lloc de sortida: Palaudàries
Hora prevista de tornada: 1 7h
Preu: 52 euros, socis; 55 eu-
ros, no socis

Massatges de reflexolo-
gia podal, cervical i
lumbar
Dilluns
Horari: de 1 8h a 20h
Dimarts
Horari: de 1 6h a 1 8h
Les persones interessades poden
demanar més informació al des-
patx de l'entitat, al centre cívic

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Ball en línia: Dimarts i
dimecres
Bingo-aliment: Divendres
Ball de saló: Dissabtes




