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L'Ajuntament aprova
el pressupost municipal

del 201 4

"Es tracta d'un pressupost que no hipoteca el futur dels ciutadans
i permet que en els propers pressupostos

no calgui fer pujades d'impostos o reduccions de prestacions de serveis",
segons el regidor d'Hisenda, Jordi Juárez.



Després de les Festes Nadalenques, iniciem l’any 201 4 amb la il· lusió de seguir treballant
pel nostre poble amb més ganes que mai i de seguir donant resposta a les necessitats
dels nostres ciutadans.

Mantenim, com no, totes les festes que, històricament, es celebren en el nostre poble:
Sant Julià, Sant Antoni, Carnestoltes, Sant Jordi, els aplecs de Sant Valerià, Sant Baldiri,
Santa Justa i de Palaudàries, les festes dels barris, la Festa Major, etc.

Però també cal recordar que entrem en un any històric pel nostre país, perquè el dia 11 de
setembre de 201 4, dia de la Diada Nacional de Catalunya, commemorarem el Tricentenari
de la batalla de l'11 de Setembre de 1 71 4. Un merescut homenatge a tots els militars i
ciutadans catalans que, en suprem martiri, oferiren la seva vida en la defensa de les
llibertats de la nostra pàtria i la salvaguarda de l'honor del nostre poble, en una de les
batalles més salvatges, brutals i sanguinàries de tota la història del segle XVIII .

Serà un any que, de ben segur, els pobles i ciutats del nostre país, com a mostra de la
nostra estima per Catalunya, impulsarem iniciatives relacionades amb aquest període de
la nostra història, ja sigui amb actes institucionals com amb actes festius i ciutadans.

Us convido doncs a participar activament i massivament en totes i cadascuna d’aquestes
festes i commemoracions que organitzen, de manera altruista i amb molta il· lusió, les
entitats del poble i també les que organitza l’Ajuntament.

Només em resta agrair a totes aquestes entitats la gran feina que, any rere any, esteu fent
i animar-vos a seguir endavant, a no defallir, perquè la tasca que esteu realitzant té un
valor incalculable.
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Ha assistit alguna vegada a la Fira de Nadal? Amb quin objectiu?

El cap de setmana del 1 4 i 1 5 de desembre es va celebrar la XIX edició
de la Fira de Nadal de Lliçà d'Amunt. En la darrera enquesta ciutadana
ens hem interessat per saber si els l l içanencs i l l içanenques hi han as-
sistit alguna vegada i, en cas afirmatiu, quina ha estat la raó principal per
visitar-la.
El resultat ha estat que, de les 24 persones que han participat a l 'en-
questa, un 38% ha dit que hi va per passejar i veure l 'ambient; un 1 3%
ha respost que hi va i aprofita per fer compres de Nadal; un 29% ha
contestat que hi va per participar a les activitats lúdiques que s'hi orga-
nitzen; un 4% ha dit que hi va per altres motius; un 1 7% ha dit que no hi
ha assitit mai; i l 'opció No sap/No contesta no l 'ha seleccionada cap par-
ticipant.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participa-
ció dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el but-
l letí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

2 >

Editorial

Enquesta ciutadana

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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Pressupost per a l'exercici 201 4 per capítols

L'Ajuntament aprova el Pressupost municipal del 201 4
"Es tracta d'un pressupost que no hipoteca el futur dels ciutadans i permet que en els propers pressupostos no calgui fer
pujades d'impostos o reduccions de prestacions de serveis", segons el regidor d'Hisenda, Jordi Juárez.

El Ple del passat 28 de no-
vembre va aprovar inicial-
ment el Pressupost general
per a l'exercici 201 4 sense
dèficit inicial, essent l'import
de les despeses de
1 5.91 7.000 euros i els in-
gressos de 1 5.91 7.000 eu-
ros.
En el pressupost de l'any
201 4, l 'equip de govern ha
continuat ajustant la despesa
corrent, la qual cosa ha
permès abaixar alguns im-
postos com la taxa d'escom-
braries i les quotes de
l'escola bressol.
El sector industrial de Can
Montcau–Can Malé s’està
desenvolupant a un fort ritme
i les inversions previstes en
aquest sector permetran, en
propers anys, obtenir uns
ingressos ordinaris que
possibil itaran encara més la
baixada dels impostos
municipals. Per contra, la
resta del sector constructor-
promotor continua amb una
activitat dèbil, encara que es
preveu que per a l'exercici
201 4 se sol•l iciti alguna
llicència d’edificació.
La Generalitat segueix amb
un deute pendent de
pagament molt important i
també amb la retallada de
subvencions que concedia.
Pel què fa a l'Estat, es
preveu que el 201 4 es conti-
nuïn consolidant els

ingressos liquidats en el
passat exercici.
L’avantprojecte de
pressupostos de l’Estat
preveu un augment que ve
donat per la liquidació
positiva de la PIE 201 2 que
es coneixerà a mitjans del
201 4. Per altra banda, per-
sisteix l’ important
impagament dels impostos
municipals per part
d'empreses i ciutadans, que
s'ha tingut en compte a l’hora
de confeccionar la previsió
d’ingressos, per tal de no
provocar un desequilibri en la
tresoreria municipal.
Recordem que l’Estat només
deixa endeutar-se a aquells
ajuntaments amb unes ràtios
sanejades (75%
d’endeutament sobre
recursos propis). En el
nostre cas, en funció de la
previsió de liquidació del
201 3 i de les anualitats
d’amortització dels préstecs

per l’exercici 201 4, estarem
aproximadament en el 45%.
Per tant, s’ha previst en el
pressupost 201 4 la
contractació d’un nou préstec
que permetrà finançar les
inversions previstes en el
pressupost. De tota manera,
no es descarta no fer la
sol•l icitud de la totalitat del
préstec previst; en funció
dels diners de les ll icències
d'obres de Can Montcau,
potser no es demanarà.
L'equip de govern segueix
amb l'aposta per la gestió
directe dels serveis
municipals. L'estalvi que
se'n deriva és el que permet
abaixar els impostos i reduir
el deute municipal. Pel 201 4
està previst el rescat del
servei d’escombraries i
neteja viària. L'estalvi inicial
en el pressupost del 201 4, de
224.300,00 euros, ja s’ha
pogut traslladar al rebut que
paga el ciutadà amb una

baixada del 1 0%. Per l’any
201 5 es preveu que l’estalvi
produït pel nou model de
gestió sigui per un import de
383.000,00 euros anuals
respecte a l’exercici 201 3.
També es vol reforçar el
servei de clavegueram per tal
que millori substancialment.
Per això, s’està creant una
brigada de personal
especialitzat que, juntament
amb les inversions en
maquinària i vehicles,
permetrà donar solucions,
tant a nivell d’inversió com de
manteniment, a les
necessitats d’aquest servei.
S’estan realitzant importants
inversions en clavegueram
per solucionar els problemes
endèmics del nostre
municipi.
En relació a les inversions,
es preveu invertir en obres
d’infraestructures que
històricament estaven
pendents: carrer de Mossèn

Cinto Verdaguer, Can
Franquesa, Col•lector Sot
d’en Botifarra, Clavegueram
de Can Marlès i Can Bosc,
inversions en voreres,
ampliació de Casal de la
Gent Gran.. .
S’han augmentat en un 1 7%
les partides destinades a
ajuts i a serveis socials per
tal de poder fer front a totes
les demandes que arriben
d’aquelles famílies del
municipi que tenen dificultats
econòmiques per cobrir les
necessitats bàsiques. A més,
el personal propi del servei
de neteja està assumint part
del servei de neteja per a
famílies que es venia realit-
zant per empreses externes.
Es segueixen implantant
mesures per la reducció de la
despesa com la unitat de
compres centralitzada.
Per altra banda, cal dir que el
Pla de Sanejament de la
Mancomunitat va comportar
l’obtenció de nous préstecs
que cal retornar en 3 anys,
cosa que suposa un
important augment d'aquesta
partida per fer front al retorn
de les amortitzacions del
préstec.
A més, l’Empresa Municipal
d'Obres té un important en-
deutament, al qual s’ha de
fer front i que cal gestionar
per tal que l’empresa surti
reforçada.

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.
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Lliçà d'Amunt compta amb un Catàleg de
camins municipals

L’Ajuntament va demanar a
la Diputació, dins del marc
del Catàleg de Serveis i
d’Activitats 201 2, un estudi
dels Camins Municipals.
Aquesta sol•l icitud va ser
aprovada per la Diputació i,
un cop realitzats els treballs,
l 'estudi es va presentar, el
passat mes de novembre, a
l ’Ajuntament.
Les dades obtingudes
durant el treball de camp
s’han organitzat en una
base de dades i s’ha
elaborat una fitxa per a cada
camí.
Com a element fonamental
per ser recoll its dins del
catàleg, els camins havien
de tenir la condició de ser

transitables per vehicles
rodats, seguint els
paràmetres marcats pels
Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobil itat de la
Diputació de Barcelona.
Els camins s’han recoll it
tenint en compte l ’estat i la
situació en què es troben
actualment.
Per a tots els camins
catalogats es defineixen els
trets fonamentals, les
característiques
morfològiques, els elements
constitutius. . . D’aquesta
manera, es poden
determinar el recorregut, la
situació i l 'estat actual. L’ inici
i final de cada camí s’ha
definit, sempre que ha estat

possible, tenint en compte
on era situada la via
principal o nucli urbà més
proper.
Així doncs, per cada camí
s’ha obtingut una fitxa
resum, un reportatge
fotogràfic i una plànol de
situació a escala 1 :5000, en
el qual es defineix el traçat
del camí i la numeració per
punts quilomètrics, la
toponímia complementària i
els elements més
remarcables.
Les persones interessades
a consultar aquest Catàleg
de Camins poden fer-ho
demanant visita amb els
Serveis Tècnics de l’Ajunta-
ment.

El catàleg es pot consultar demanant visita amb els Serveis Tècnics
Municipals.

Arranjament de dos camins
de terra
Entre els mesos de novem-
bre i desembre, l 'Ajuntament
va dur a terme les obres
d'arranjament del carrer de la
Pica d'Estats, des del Camí
de Can Xicota a Granollers

fins al carrer del Bosc de la
Riera, i del carrer del Tenes,
des del número 1 0 d'aquest
carrer fins al carrer del Bosc
de la Riera. Tots dos carrers
són camins de terra.

Les obres de construcció
d'una rotonda a la cruïl la
d'accés als barris de Ca
l'Esteper i Ca l'Artigues es
van iniciar el passat 1 0 de
desembre. Aquestes obres
han de facil itar la circulació

Rotonda a la cruïlla d'accés a
Ca l'Esteper i Ca l'Artigues

de vehicles en un dels punts
més transitats del municipi.
La durada de les obres es
està establerta en un mes i
mig, però es preveu que la
circulació viària pugui
quedar reestablerta abans.

Zona blava al carrer del Torrent Merdanç
El centre urbà disposa de més places d'estacionament limitat (zona
blava) situades al carrer del Torrent Merdanç.

El centre urbà, concreta-
ment la zona propera a l 'A-
juntament, ha passat de 1 0
places d'estacionament l i-
mi i tat (zona blava) a 23, ja
que a les places de davant
de l 'Ajuntament s'hi han su-
mat les que hi ha al costat
de l 'Ajuntament, al carrer
del Torrent Merdanç.
A més de les 1 3 places
d'estacionament l imitat, en
el carrer del Torrrent Mer-
danç també hi ha la plaça
d'aparcament del taxi , que
va començar a donar servei
el passat mes de desem-
bre. S'hi han mantingut les
dues places per a vehicles

La Junta de Govern del 1 9
de novembre de 201 2 va
acordar iniciar el tràmits
oportuns per a la concessió
d’una l l icència d’auto-taxi .
En data 1 9 de maig de
201 3, l ’alcalde va fer el
Decret de la convocatòria
de l 'examen per als 9
aspirants admesos per a la
l l icència d’auto-taxi .
L'examen es va celebrar el
1 7 de juny i s'hi van pre-
sentar 8 dels 9 aspirants
admesos inicialment.
Del 8 aspirants presentats,
3 no varen superar la prova
de cultura general
municipal .

El 1 0 de setembre es va
portar a terme una
entrevista personal amb els
5 aspirants que van superar
l 'examen. També es va fer
la valoració dels mèrits
aportats per cadascun dels
aspirants.
Un cop final i tzat el procés
de selecció, es va adjudicar

Obres de construcció de la rotonda

Estat del carrer del Tenes abans de les obres

Estat del carrer del Tenes després de les obres

Lliçà d'Amunt torna a tenir servei de taxi
Des del passat 9 de desembre, Lliçà d'Amunt torna a disposar de servei
de taxi.

Places d'estacionament del carrer del Torrent Merdanç

de persones amb mobi l i tat
reduïda. I , de les quatre
places reservades a vehi-
cles municipals, només se'n

ha pintat una i se n'han re-
servat dues més a l 'aparca-
ment de l 'esplanada inferior,
a tocar de les escales.

la plaça de taxi al senyor
Gui l lem Pujol Piñol .
La parada del taxi està ubi-
cada al carrer del Torrent
Merdanç.
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El Concert de Cap d'Any, a
càrrec de la Bandeltenes
El tradicional Concert de
Cap d’Any se celebrarà l '1
de gener a les 20h al Pavelló
d’Esports. El concert tornarà
a anar a càrrec de la Ban-
deltenes, una banda de
música afincada a Lliçà
d’Amunt i formada, ara ja,
per gairebé una cinquantena
de músics, la majoria de la
Vall del Tenes, dirigits per
Pere Enguix. El repertori
serà totalment nou,
dissenyat especialment per

La Cavalcada dels Reis Mags d'Orient
tornarà a omplir els carrers d'infants
Un any més, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arribaran a Lliçà
d'Amunt carregats de regals, sobretot adreçats als més petits.

Un cop arribats a Ll içà d'A-
munt, el d iumenge 5 de ge-
ner, Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient iniciaran un
recorregut per diferents in-
drets del poble.
A la tarda, a les 1 7h, visita-
ran el Centre Cívic de Pa-
laudàries, una visita que
compta amb la col · laboració
de les associacions de
veïns de Palaudalba, Can
Rovira Vel l , Can Rovira
Nou, Can Roure, Mas Bo i
Can Lledó.
Al vespre, a les 1 9h, co-
mençarà el recorregut dels
Reigs Mags d'Orient, en
carrosses, pel centre urbà.

La cavalcada s'in iciarà a la
Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres, re-
correrà els carrers Castel ló
de la Plana, Folch i Torres,
Al iança, Anselm Clavé,
Francesc Macià, Baronia de
Montbui i Jaume I , i final i t-
zarà al Pavel ló d'Esports,
on els nens i nenes podran
saludar personalment Ses
Majestats.
Com en anys anteriors, es
recomanen tres punts del
recorregut per veure passar
la Comitiva Reial : la plaça-
de Catalunya (a les
1 9.1 5h), el carrer de l 'Al i-
ança (a les 1 9.30h) i el car-
rer d'Anselm Clavé, davant

de l 'Ajuntament (a les
1 9.45h).
En aquest darrer punt, l 'Al-
calde rebrà Ses Majestats i ,
junts, sortiran al balcó de la
Casa Consistorial , on els
Reis Mags d'Orient dirigiran
unes paraules als l l içanens i
l l içanenques.
Abans de sortir al balcó de
l 'Ajuntament, però, Ses Ma-
jestats els Reis Mags d'Ori-
ent rebran en audiència
privada els 1 0 nens i nenes
d'entre 3 i 8 anys afortunats
en el sorteig celebrat el 20
de desembre entre tots els
que van ompl ir una butl leta
amb aquesta final i tat.

Salutació dels Reis Mags d'Orient des del balcó de l'Ajuntament

aquesta ocasió, i no hi falta-
ran peces tan
emblemàtiques com el
“Radetsky March“ de
Johann Strauss (pare), la
“Dansa hongaresa” de
Johannes Brahms o el vals
“Carmen Sylva” de Ion
Ivanovici, així com altres
sorpreses musicals d’esti ls
ben diferents que de ben
segur sorprendran al públic
assistent. L’entrada és
gratuïta.

El Patge Xumet recollirà les cartes
dirigides als Reis Mags d'Orient

Els dies previs a l'arribada de
Ses Majestats els Reis Mags
d'Orient a Lliçà d'Amunt, el
Patge Xumet visitarà dife-
rents indrets del nostre poble
per anunciar l'arribada de Ses
Majestats i recollir les cartes
que els nens i nenes hagin
escrit als Reis Mags d'Orient.
A cada indret, s'oferirà un pe-
tit berenar als nens i nenes
assistents, gràcies a la col· la-
boració de les associacions
de veïns de cadascun dels
barris per on passi el seguici
del Patge Xumet, excepte a
Ca l'Artigues, on el berenar
serà organitzar per l'Ajunta-
ment.

Dijous 2 de gener:
1 7h: Ca l'Artigues (Centre
Cívic)
1 8h: Can Farell (Local So-
cial)
1 8:45h: Nucli Urbà (Plaça
de Catalunya)
1 9:30h: Can Xicota (Local
Social)

Aquestes festes, cinema
infantil
Per als primers dies de ge-
ner, que els nens i nenes
encara tenen vacances es-
colars, l 'Ajuntament, amb la
col · laboració de l 'ateneu
l 'Al iança, ha organizat tres
sessions de cinema infanti l .
El d i jous 2 de gener es pro-
jectarà la pel · l ícula Els Cro
ods, el d ivendres 3 de gener
es podrà veure la pel · l ícula
Avions i el d issabte 4 de

gener tindrem la pel · l ícula
Gru 2, el meu dolent pre
ferit.
Les projeccions tindran l loc
a les 1 8h a l 'ateneu l 'Al i-
ança. S'oferirà crispetes al
públ ic assistent.
L'aforament és l imitat. Es
recomana venir amb ante-
lació, ja que, un cop estigui
la sala plena, ja no es podrà
accedir al recinte.

Com és habitual, el Patge Xumet visitarà Lliçà d'Amunt per
anunciar l 'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient i recoll ir
les cartes que els nens i nenes els hagin escrit.

Divendres 3 de gener:
1 6.30h: Can Salgot (Local
Social)
1 7:1 5h: Ca l'Esteper (Local
Social)
1 8h: Pinedes del Vallès
(Local Social)
1 8:45h: Can Costa (Local
Social)
1 9.30h: Palaudàries (Cen-
tre Cívic). Per als barris de
Can Rovira Nou, Can Rovi-
ra Vell, Palaudalba, Mas Bo
i Can Lledó.

Bandeltenes

El recorregut del Patge Xumet serà el següent:



Més parades que mai a la Fira de Nadal
L'Ajuntament i les entitats del poble van organitzar una programació molt
completa d'activitats per a les festes del Nadal, on va destacar la Fira de
Nadal i Entitats.

La XIV edició de la Fira de
Nadal i Entitats, que va tenir
l loc el cap de setmana del
1 4 i 1 5 de desembre, va
batre un rècord de partici-
pació de parades, amb prop
d'una seixantena.
Els carrers de l 'Al iança i
Folch i Torres es van ompl ir
de gent expectant amb les
parades de productes ar-
tesans, d'objectes relacio-
nats amb el Nadal ,
d 'objectes de regal i d 'enti-
tats locals.
La participació a les activi-
tats complementàries també
va ser un èxit. Les més
concurregudes, com cada
any, van ser les activitats
infanti ls com els tal lers i ,
sobretot, el cagatió, per on
van passar, segons els or-
ganitzadors, mes de 800
nens i nenes.
La xocolatada amb mel in-
dros del dissabte a la tarda
es va esgotar; es van re-
partir més de 800 gots de
xocolata calenta amb me-
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Fira de Nadal

Visites escolars a
l'Ajuntament
Els alumnes de 3r de
Primària de les escoles
Rosa Oriol i Sant Baldiri van
visitar l 'Ajuntament la penúl-
tima setmana de novembre
dins del marc de l'activitat
"Conèixer l 'Ajuntament",
inclosa en el PAE (Programa
d'Activitats Educatives) que
l'administració local ofereix

als centres escolars.
Els objectius d'aquesta
activitat són apropar
l 'Ajuntament als nens i
nenes de 3r de Primària,
conèixer el mecanisme de
funcionament de l'adminis-
tració local i prendre
consciència de pertànyer a
una comunitat.

3r de Primària de l'escola Rosa Oriol

3r de Primària de l'escola Rosa Oriol

3r de Primària de l'escola Sant Baldiri

Advertència

Darrerament, les cendres
mal apagades de les llars de
foc han provocat alguns
conats d'incendi en conteni-
dors. Per això, l'Ajuntament
demana que es vigili que les
cendres estiguin ben apaga-
des abans de llençar-les als
contenidors. Des de Protec-
ció Civil ens recomanen de
deixar les cendres durant 24
hores en una galleda metàl· -
lica amb aigua que les co-
breixi totalment. El foc en
contenidors podria afectar
vehicles propers, arbres o
tendals d'edificis i, fins i tot,
escampar-se pels habitatges.

Concentració en contra de l'ARSAL
L'Associació Catalana de
Municipis conjuntament amb
la Federació de Municipis de
Catalunya i els Sindicats
UGT i CCOO van convocar,
el passat 1 2 de desembre,
una concentració davant
dels Ajuntaments en contra
del Projecte de Llei de Raci-
onalització i Sostenibi l itat de
l 'Administració Local
(ARSAL).
A Lliçà d'Amunt, la concen-
tració va reunir una cin-
quantena de persones, entre
polítics i treballadors de
l 'administració local. La regi-

dora de Comunicació de l 'A-
juntament, María Marcos, va
l legir el manifest redactat

per les entitats convocants
reclamant la retirada i no
aprovació de l 'ARSAL.

l indros.
Per altra banda, la Fira de
l 'Escudel la, que es va haver
d'ajornar al novembre a
causa de la pluja i es va
celebrar el diumenge al
matí, també va aplegar tan-
ta gent que es va repartir tot
el caldo.
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Top Model, proper espectacle del Muda't
2.0
Pep Cruz dirigeix i protagonitza Top Model, un text del guionista Sergi
Mompermanyer que retrata en clau d'humor l 'obsessió actual per
l 'aspecte físic.

La representació teatral de
Top Model tindrà l loc el
d issabte 4 de gener a les
22h a l 'ateneu l 'Al iança.
Jord i Coromina i Anna
Azcona acompanyen Pep
Cruz, que interpreta un
exmodel que ha tocat la
glòria i l ’ infern i expl ica una
drecera per arribar a la
fel ici tat.
El preu de les entrades
anticipades és de 1 2 euros
i es poden adquirir a l ’OAC
de l ’Ajuntament fins al
d ivendres 3 de gener. El
mateix d ia de l ’espectacle,
a l 'ateneu l 'Al iança, fins a
una hora abans de l ' in ici de
la representació, les entra-
des es vendran a 1 5 euros.
L’aforament és l imitat.
Recordem que les
persones que es troben en
si tuació d ’atur i els joves
menors de 30 anys, empa-
dronats al municipi , tenen
un descompte directe de 2
euros sobre el preu de
l ’entrada presentant algun
document que ho acredi ti ;
aquests descomptes no
són acumulables i són per
a un màxim de dues entra-
des, en el cas de les per-

"Espai de joc" a la Biblioteca
Recordem que la Biblioteca
Ca l'Oliveres ofereix, des del
passat 23 de desembre i fins
al 3 de gener, un "Espai de
joc" adreçat a infants a partir
de 2 anys, nens i nenes i jo-
vent.
En aquest espai hi ha jocs

educatius entorn el l lenguat-
ge i el foment de la lectura, i
jocs cooperatius i d'enginy.
L'espai està obert a partir de
les 1 6h i durant l'horari de la
biblioteca. Els menors de 8
anys han d'assistir-hi acom-
panyats d'un adult.

Cicle d'exposicions a la sala
d'actes de la biblioteca
La Regidoria de Cultura inicia
novament el cicle
d’exposicions mensuals a la
sala d’actes de la Biblioteca.
Durant l’any 201 3, la sala
d’actes ha comptat amb
l’exposició d’obres d’art de
diferents artistes locals.
Les exposicions estan
obertes en horari de
biblioteca (de dil luns a
divendres de 1 6h a 20.30h i
dimecres, divendres i
dissabtes de 1 0h a 1 4h,
sempre que no hi hagi cap
activitat programada a la sa-
la).
Si algun artista està
interessat a exposar en
aquest espai es pot posar en
contacte amb la Regidoria de

Cultura trucant al telèfon 93
860 72 29 o bé mitjançant
correu electrònic a l’adreça
cultura@llicamunt.cat.
Recordem que fins al 8 de
gener podeu visitar l'exposi-
ció El meu món Cerro Can
dela de l'entitat local Lliçà
Peruanitos a la sala d'actes
de la Biblioteca Ca l'Oliveres.
Es tracta d'una exposició de
fotografies dels nens i nenes
del Comedor Catalunya de
Cerro Candela al Perú fetes
per ells mateixos amb mà-
quines fotogràfiques d'un sol
ús enviades des del nostre
municipi, que pretén captar
la imatge dels nens i nenes
peruans dins del seu món i
espai.

La Biblioteca, a Internet
Des del passat mes de se-
tembre, la Bibl ioteca Ca
l ’Ol iveres compta amb
presència a Internet.
Coincid int amb la celebració
del tercer aniversari , a
primers de setembre, es va
crear el Bloc de la Bibl iote-
ca:
bibliotecallicamunt.wordpress.com,
on s’hi poden trobar totes
les notícies, activitats,
projectes i serveis sempre
actual i tzats. D'aquesta ma-
nera, es pot estar al d ia de
tot el que es cou a la Sala
Infanti l , al Racó de Mares i
Pares, al Centre d’ Interès

sobre el Món Laboral ,
consultar el butl letí mensual
‘Mira què fem! ’ , mirar
recomanacions l i teràries i
cinèfi les. . . I , a més, també
incorpora un espai per a
que tu hi diguis la teva,
opinis, suggereixis, per fer
una bibl ioteca cada dia més
al teu gust.
I , des del passat mes de
novembre, també trobareu
la Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres a
les xarxes socials:
a Facebook:
facebook.com/calol iveres
i a Twitter:
twitter.com/bibcaol iveres

Creació d'un pla estratègic
per combatre la situació dels
joves
Arran de l’aprovació al Ple
d'una moció presentada per
les JSC, l’equip de govern
s’ha posat a treballar per
crear un pla estratègic per
combatre la situació dels
joves al nostre municipi.
En primer lloc, s'està
estudiant la situació global
actual, un estudi que es porta
a terme amb la participació
dels joves a nivell particular.
Per això, durant els mesos de
desembre i gener, es
realitzaran entrevistes

personalitzades i grups de
discusió als i les joves d'entre
1 6 i 35 anys. D'aquestes en-
trevistes i grups, se n'extraurà
la informació necessària per
treballar en un pla d’actuació,
on hi estiguin implicades totes
les àrees de l’Ajuntament,
amb l'objectiu de donar eines
perquè aquest sector de la
població que es troba en edat
laboral pugui tenir opció a la
formació lligada a una realitat
social del poble. Es volen
crear “Joves en Actiu”.

sones aturades, i d 'una en-
trada, per als joves menors
de 30 anys.
Per a qualsevol dubte, us
podeu posar en contacte

amb la Regidoria de
Cultura a través del telèfon
93 860 72 29 o el correu
electrònic
cul tura@l l icamunt.cat.

Torna la Festa de Sant Antoni
Lliçà d'Amunt acoll irà el diumenge 26 de gener la Festa dels Tres
Tombs o de Sant Antoni.

Les festes de Sant Antoni
Abat són un conjunt de
celebracions festives que
tenen l loc al voltant del dia
1 7 de gener, onomàstica
d'aquest sant barbut,
anomenat Sant Antoni del
porquet o dels rucs, perquè
ha estat durant segles el
tradicional protector de tots
els animals úti ls per a les
feines del camp. La
invocació a Sant Antoni està
encaminada a obtenir la
ferti l i tat dels animals i dels
al iments, i la purificació.
Com a patró del gremi dels
traginers o dels Tonis, el
sant beneeix les caval leries
i presideix les cavalcades
dels Tres Tombs, també
anomenades Passades o
Beneïdes.
Al nostre municipi la Festa
de Sant Antoni, organitzada
per la Comissió de Sant An-
toni i l 'Ajuntament, tindrà
l loc el diumenge 26 de ge-
ner. Començarà amb un es-
morzar, de les 8h fins a les
1 0h, al Pinar de la Riera. La
concentració dels

participants a la cercavi la
dels Tres Tombs es farà al
mateix Pinar de la Riera i la
cercavi la s'iniciarà a les
11 .30h. Un cop iniciada la
cercavi la, a les 1 2h, es farà
la benedicció dels animals a
la Plaça de l ’Església i el
l l iurament de l ’estendard. La
cercavi la recorrerà diferents
carrers del municipi per
acabar, com cada any, al

Pinar de la Riera.
A les 1 2.30h se celebrarà
una missa a l ’església par-
roquial de Sant Jul ià en
honor a Sant Antoni. Durant
tot el matí, de 1 0.30h a 1 5h,
al Pinar de la Riera, hi
haurà una mostra de
bestiar.
A final dels actes, s’oferirà
un obsequi a tots els
participants a la cercavi la.

Cercavila dels Tres Tombs
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Un 50% més d'aportacions durant el
Gran Recapte d'Aliments

A Lliçà d'Amunt es van reco-
l l ir 20 caixes de 700 quilos
d'al iments, cosa que suposa
1 4.000 Kg. d'al iments, un
50% més que l'any anterior.
La recoll ida es va portar a
terme en cinc supermercats
Condis, quatre del municipi i
un altre de Lliçà de Vall, i al
supermercat Esclat.
La campanya d'enguany,
coordinada per Caritas
Parroquial - Banc d'Aliments,
amb la col· laboració dels
Serveis Socials municipals,
va comptar amb la
participació de 81 persones
voluntàries, que van estar
als punts de recoll ida durant
el cap de setmana i que van
ordenar els productes
alimentaris recaptats.
La major part dels productes
recoll its es faran servir per
als repartiments mensuals
que des de Serveis Socials
es fa a les famílies que no
es poden cobrir les
necessitats bàsiques. Una
altra part dels productes,
més típics de les festes na-
dalenques, es van ll iurar

La regidora de Benestar i
Famíl ia, Àngela Roca, va
ser l 'encarregada de llegir el
manifest institucional i , tot
seguit, veïns i veïnes del
municipi van fer una lectura
de textos relacionats amb el
tema. L'acte va estar
amenitzat per l 'Escola de
Música de la Vall del Tenes i
va comptar amb la
col· laboració de l 'entitat local
Amunt Dones, que va fer
públic el nom de la persona
guanyadora del concurs or-
ganitzat amb motiu d'aque-
seta efemèride.

El Gran Recapte d'Aliments, la campanya de recoll ida d'aliments
bàsics per a les famílies amb necessitats, va tenir l loc el cap de
setmana del 29 i 30 de novembre, amb la participació de
supermercats i mercats d'arreu de Catalunya.

Avui, 25 de novembre, Dia
internacional contra la
violència envers les dones,
les administracions i la
societat civi l volem
expressar el nostre rebuig
més rotund a aquesta
violència malauradament
encara present a les nostres
societats; una violència que
ens obliga a esmerçar tots
els esforços, tots els
recursos, totes les voluntats
per prevenir-la i eradicar-la.
La violència masclista és un
fenomen estructural que
adopta múltiples formes:
violència física, violència
psicològica, violència sexual
i abusos sexuals i violència
econòmica. Es pot
manifestar en l ’àmbit de la
parel la, en l ’àmbit famil iar,
en l ’àmbit laboral, en
l ’assetjament sexual i per
raó de sexe, o en l`àmbit
social amb el tràfic de dones
i nenes, amb la muti lació
genital femenina, els
matrimonis forçats, la
violència derivada dels
confl ictes armats o amb la
violència contra els drets
sexuals i reproductius i
qualsevol de les formes
anàlogues que lesionin la
dignitat, la integritat o la
l l ibertat de les dones.
Totes elles requereixen
respostes específiques i
diverses, però tenen un
denominador comú: la
violència contra les dones
està profundament arrelada
a les estructures socials.
Per això, les intervencions
adreçades a abordar la
violència masclista no
poden obviar el sistema que
la sosté i la legitima, un
sistema basat en relacions
de desigualtat entre dones i
homes que, en molts
aspectes, es resisteix a
desaparèixer.
Les actuacions davant la
violència exercida contra les
dones han de tenir en
compte que les causes que
les generen són
multifactorials i , per tant,
requereixen d’un treball
coordinat i transversal entre
els diferents àmbits
implicats i entre les
institucions i instàncies
competents. Fa anys que
treballem conjuntament des
de la voluntat política del
Govern de la General itat,
dels ajuntaments i les
diputacions, però també des
de la tenacitat i la fermesa

Manifest del Dia
Internacional per a
l'eliminació de la violència
envers les dones

de la societat civi l
organitzada, de les entitats i
associacions de dones, i de
totes aquelles persones que
individualment treballen de
forma incansable per assolir
aquesta fita.
És imprescindible mil lorar la
sensibi l ització social i la
prevenció de la violència
masclista amb actuacions
adreçades a totes les dones
i a tota la població, incidint
molt especialment en la
població jove, concretament
en les relacions de parel la,
per tal d’evitar relacions
desiguals.
És necessari promoure un
canvi de mental itats que faci
que el maltractament contra
les dones sigui impensable, i
situï el discurs en la dignitat,
el respecte i la l l ibertat.
D’aquí la importància
d’intervenir en els grups de
població més jove. La
prevenció de la violència
passa per la construcció de
nous models de relació
entre els sexes, basats en
l’equitat, el reconeixement i
el respecte a la diferència, i
potenciant la paraula, el
diàleg i l ’escolta. Aquest
treball s’ha de situar en
espais de confiança i en
contextos que afavoreixin
l ’autonomia personal i l ’ètica
de la cura. Actualment, es
una realitat constatable que
en l’àmbit educatiu, tant en
el de l ’educació formal com
en el de l ’educació no
formal, existeix una bona
oferta de recursos, materials
i experiències per abordar la
prevenció de la violència
masclista.
L’objectiu és, doncs,
acompanyar, recolzar i
capacitar les persones joves
i donar-los els elements de
reflexió i les pautes
necessàries perquè actuïn
amb el convenciment que la
violència masclista és
rebutjable i inadmissible i
que els afectes entre dones i
homes s’han de comunicar i
compartir amb dignitat,
respecte i l l ibertat.
Aquest és el repte que tenim
al davant i aquest és el
nostre compromís. I per
això, seguirem treballant de
manera conjunta i
coordinada perquè les
dones i els homes d’avui, i
també les generacions
futures, puguin viure en un
món ll iure de
violència.

Lectura del manifest a càrrec de la regidora

Lectura de textos

Es van recollir 20 caixes de 700 quilos d'aliments

Commemoració del Dia Internacional
contra la violència de gènere
L'acte oficial de commemoració del Dia Internacional contra la
violència de gènere va tenir l loc el passat 25 de novembre a la tarda
a la Bibl ioteca Ca l'Oliveres.

Escola de Música de la Vall del Tenes

com a lots de Nadal, el pas-
sat 20 de desembre, a
aquestes mateixes famílies,
juntament amb els aliments
recaptats en la campanya
solidària que cada any per
Nadal es fa en el nostre po-
ble. Un grup de voluntaris
del nostre Banc d'Aliments i
del poble van participar, a fi-
nals de novembre, en la
recoll ida de productes bàsics
a diferents establiments
comercials del municipi i , del
2 al 1 7 de desembre,
l 'Ajuntament va col· locar un

espai de recoll ida d'al iments
bàsics a tots els
equipaments municipals,
centres escolars i comerços
adherits a la campanya, per
tal que els l l içanencs i
l l içanenques poguessin
solidaritzar-se amb les
famílies del poble amb més
necessitats econòmiques.
Juntament amb el lot, també
es va repartir un val de
compra de joguines
educatives de cara a Reis
per a totes aquestes famílies
amb fil ls i fi l les.
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Manuel Díaz Carrasco, nou
regidor de CiU
Manuel Díaz Carrasco és el
nou regidor de CiU, que subs-
titueix en el càrrec a Joan Pie-
ra, que va presentar la seva
renúncia el passat 1 8 de juliol.
En el darrer Ple ordinari, cele-
brat el passat 28 de novem-
bre, Manuel Díaz va jurar el
càrrec de regidor.

Programació del primer trimestre dels
Centres Cívics

Continua la campanya sobre
reciclatge
L'Ajuntament va iniciar, a mit-
jan novembre, una nova
campanya informativa sobre
reciclatge, en aquesta ocasió
centrada en els envasos lleu-
gers i el vidre. Una part de la
campanya, la creació de ví-
deos domèstics sobre el reci-
clatge d'envasos lleugers i
vidre o sobre el reciclatge en
l'època de Nadal, encara és
vigent; els vídeos es poden
presentar fins a mitjan gener.
Se'n seleccionaran els tres
millors, els quals seran pre-

miats amb l'import equivalent
al 1 00%, el 50% i el 25% de
la taxa de residus de l'any
201 4. Amb aquesta iniciativa,
a més d'incentivar el reciclat-
ge, l'Ajuntament vol potenciar
el nou canal municipial del
Youtube.

El web municipal s'adapta a
dispositius mòbils

Publicitat

El web municipal s’ha
programat en HTML5, sota
els paràmetres del
"responsive web design" (en
català: "disseny web respon-
siu"), per a la seva adaptació
a dispositius mòbils.
Davant la proliferació de
dispositius mòbils amb accés
a Internet, aquest tipus de
programació web preveu una
resposta òptima per a una
correcta visualització en les
múltiples resolucions de
pantalla: des de les més
petites dels telèfons

intel•ligents o tauletes a les
més grans dels televisors o
projectors connectats a
Internet.
Des de principis d’any, el web
de Lliçà d’Amunt compta amb
aquest disseny responsiu,
que no només redueix les
mides de la font de lletra o de
les imatges, sinó que fa una
reorganització dels elements
de la pàgina, prescindint
d’aquells que solen ser
redundants, per optimitzar la
navegació en aquests tipus
de dispositius.
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Intervenció de l'Alcalde de Lliçà d'Amunt
(imatge cedida per l'Ajuntament de Granollers)

Els alcaldes i alcaldessa de
1 5 municipis del Vallès
Oriental, Osona, Garrotxa,
Ripollès i La Cerdanya:
Mollet, Montmeló, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà
d'Amunt, Canovelles,
Granollers, Les Franqueses
del Vallès, La Garriga, Vic,
Manlleu, Torelló, Olot, Ripoll i
Puigcerdà van fer pública, el
passat 27 de novembre, una
declaració en la qual afirmen
que el corredor viari i
ferroviari de la C-1 7
constitueix un dels principals
eixos de l’activitat productiva
de Catalunya i ha estat
històricament desatès en
termes d’inversió en
infraestructures viàries i
ferroviàries. En la Declaració
de la C-1 7 acorden impulsar
una xarxa de col· laboració
publicoprivada per promoure,
defensar i enfortir l 'activitat
econòmica del territori de la
C-1 7, validar els projectes
estratègics identificats en el
document marc de la C-1 7 i
cooperar en el seu desenvo-
lupament, i convidar tots els
municipis de l’entorn de la C-
1 7 i a les entitats i empreses
del seu teixit social i
econòmic a participar en la
iniciativa.
L’objectiu final és que la C-1 7
esdevingui un eix de

promoció econòmica
conjunta que permeti
potenciar l’ocupació en el
seu àmbit i construir els
protocols de coordinació
necessaris per al
desenvolupament urbanístic
de la xarxa de polígons in-
dustrials d'aquesta via.
La trobada també va comp-
tar amb la presència del De-
legat del Govern de la

Lliçà d'Amunt i 1 4 municipis més signen
la Declaració de la C-1 7
L'Alcalde de Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón, va signar el passat 27 de
novembre a Granollers, amb 1 4 alcaldes més, la Declaració de la C-1 7,
amb l'objectiu de potenciar econòmica i estratègicament l'eix de la C-1 7.

Els alcaldes i alcaldessa dels 1 5 municipis
(imatge cedida per l 'Ajuntament de Granollers)

Generalitat de Catalunya. De
Lliçà d'Amunt, a més de l'Al-
calde, també hi va assistir el
regidor de Promoció Econò-
mica, Albert Iglesias.
A banda de la signatura de la
declaració conjunta i del do-
cument marc, també es van
organitzar tallers tècnics amb
diferents figures empresari-
als del territori per dur enda-
vant aquest projecte.

Presentació d'un estudi
sobre la xarxa comercial i
professional de Lliçà d'Amunt
El Diputat Delegat de Comerç
de la Diputació de Barcelona,
Jordi Subirana, va presidir la
presentació de l'estudi "Ho-
megeneïtat de la xarxa co-
mercial i professional de Lliçà
d'Amunt". L'acte va tenir lloc
el passat 3 de desembre al
vespre a la sala d'actes de la
Biblioteca Ca l'Oliveres i va
comptar amb l'assistència de
diferents persones del sector
comercial i professional del
poble.
La benvinguda va anar a càr-
rec del regidor de Promoció
Econòmica, Albert Iglesias.
Seguidament, el diputat de
Comerç va fer un discurs on
va parlar de la col· laboració
entre la Diputació de Barce-
lona i els ens locals d'aquesta
província.
La presentació de l'estudi va
anar a càrrec d'Ivan Gómez,
cap de projectes del gabinet
que l'ha realitzat, RetailTalent.
L’estudi, després de fer una
recopilació, definició i anàlisi
de les característiques de la
xarxa comercial del poble,
proposa tota una sèrie
d’activitats dinàmiques per
desenvolupar el web
municipal LLAC. Aquesta
pàgina electrònica, pública i
gratuïta, que difon el teixit
comercial i professional privat
del poble, hauria d’ampliar la

seva dimensió podent
proporcionar compra en línia
dels productes que hi
ofereixen els comerços i
empreses inscrites. A més,
l’estudi posa l’èmfasi en les
accions que s’ha de dur a
terme per tal que LLAC es
converteixi en el directori
referent i públic de la xarxa
productiva del municipi
Tant el diputat com els
responsables de RetailTalent
van encoratjar als
representants dels comerços
presents a continuar ampliant
els continguts del web.
L’objectiu és convertir la
pàgina en la plaça d’un
“mercat virtual” col· lectiu de
comerç de proximitat local.
L’estudi ha estat cofinançat
entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, dins de les
accions que la Diputació
subvenciona anualment amb
ajudes tècniques.
Després dels precs i pregun-
tes dels assistents, l'Alcalde,
Ignasi Simón, va cloure l'acte.

Moment de la presentació de l'estudi

Calendari 201 4

Publicitat

Juntament amb el butl letí municipal de gener, us fem arribar el Calendari del 201 4, editat
conjuntament amb Càritas de la Parròquia. Aquest any l 'Ajuntament ha tornat a destinar els
diners de la partida del Calendari 201 4 a finançar aquest projecte de Càritas, que té per ob-
jectiu recoll ir diners per al Banc d'Aliments. Els diners aportats per l 'administració local ani-
ran destinats a la impressió del calendari i els diners de la publicitat aconseguida per Càritas
de comerços i empreses es destinaran íntegrament al Banc d'Aliments.
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1 .- Presa de possessió del
nou regidor Manuel Díaz
Carrasco.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
assabentar la Corporació
Local que s'havia rebut la
credencial del nou regidor
que havia de substituir a Jo-
an Piera. Seguidament, el
nou regidor de CiU, Manuel
Díaz Carrasco, va fer el ju-
rament del càrrec i es va in-
corporar a la sessió plenària.

2.- Aprovació de les actes
anteriors.
El Ple va aprovar les actes
de les sessions plenàries del
26 de setembre i del 31
d'octubre.
UNANIMITAT

3.- Donar compte dels de-
crets de l'Alcaldia.
Es va donar compte dels de-
crets d'alcaldia del 1 2 de se-
tembre a l'1 1 de novembre
de 201 3, que van del núme-
ro 597 al 782.

4.- Donar compte dels in-
formes d'Intervenció en
relació al seguiment del
Pla d'Ajust.
Es va donar compte dels in-
formes d'intervenció en rela-
ció al seguiment del Pla
d'Ajust.

5.- Ratificació del Decret
d'aprovació dels marcs
pressupostaris pels exer-
cicis 201 3-201 6.
El Ple va ratificar el Decret
d'Alcaldia número 666 de 27
de setembre de 201 3 on s'a-
provaven els marcs pressu-
postaris pels exercicis
201 3--201 6, els quals com-
pleixen amb els objectius
d'estabil itat pressupostària i
de deute públic. L'Alcalde,
Ignasi Simón, va explicar
que es tractava d'un petició
del Ministeri sobre la
tendència a nivell de despe-
ses i ingressos del 201 3 al
201 6.
ERC va recordar que aquest
exercici teòric també es feia
quan hi havia el Pla de Sa-
nejament i va dir que estaria
bé que l'Ajuntament el conti-
nués fent. Aquest grup polític
va preguntar si l 'estudi es
revisaria cada any per anar
ajustant-lo. L'Alcalde va con-
testar afirmativament.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

6.- Aprovació del Regla-

ment d'ús del servei públic
de Biblioteca municipal.
El Ple va aprovar inicialment
el Reglament d'ús del servei
públic de biblioteca munici-
pal de Lliçà d'Amunt i per a
l'obtenció del carnet i l 'ús
dels serveis associats.
El regidor de Cultura, Albert
Iglesias, va explicar que es
tractava d'un reglament
genèric, enviat per la Dipu-
tació, que s'havia adaptat a
la Biblioteca Ca l'Oliveres.
ERC va comentar que la
normativa els semblava molt
òbvia.
CiU va qüestionar la idoneï-
tat d'un c/e que figurava a la
normativa, però el regidor de
Cultura va dir que es tracta-
va d'un c/e genèric no pas
personal. Aquest grup polític
també va comentar que els
semblava una exageració la
quantitat màxima de docu-
ments en préstec, però el
regidor de Cultura va con-
testar que la xifra s'havia
basat en l'experiència.
UNANIMITAT

7.- Aprovació provisional
de les contribucions espe-
cials del carrer Mossèn
Cinto Verdaguer.
El Ple va aprovar provisio-
nalment la imposició de
Contribucions Especials per
a les obres del Projecte
d'Urbanització del carrer de
Mossèn Cinto Verdaguer i el
rec de sots aigües, pel que
fa al carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer. El cost total del
projecte és de 1 23.731 ,35
euros, la compensació per
les expropiacions és de
77.784 euros i les despeses
per la redacció del projecte
són de 5.564,35 euros. Per
tant, el total de despeses és
de 207.079,70 euros. L'a-
portació de l'Ajuntament
corresponent al 1 0% d'a-
quest total és de 20.707,97
euros i la quantitat a repartir
entre els beneficiaris, que
constitueix la base imposa-
ble de les contribucions es-
pecials, és del 90% de les
despeses, és a dir,
1 86.371 ,73 euros. S'aplica
com a mòdul de repartiment
el metre quadrat de sostre
edificable.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que el projecte era
difícil d'executar globalment,
que s'havia dividit en dues
parts i que primer es tiraria
endavant la part correspo-
nent al carrer de Mossèn
Cinto Verdaguer.
ERC va preguntar a qui

s'havia encarregat l 'actualit-
zació del projecte, a la qual
cosa es va respondre que
s'havia fet des de l'Ajunta-
ment.
ICV-EUiA va preguntar si la
segona fase s'executaria en
un termini raonable de
temps. L'Alcalde va respon-
dre que no era una prioritat
d'aquesta legislatura i que
s'havia de madurar i acon-
seguir subvencions.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

8.- Delegació a l'Organis-
me de Gestió Tributària de
la recaptació de costes ju-
dicials.
El Ple va aprovar de delegar
en la Diputació de Barcelona
perquè mitjançant el seu Or-
ganisme de Gestió Tributària
exerceixi, per compte de la
Corporació Local, les com-
petències de recaptació de
les costes judicials derivades
de diferents procediments
contenciosos administra-
tius, tal i com va explicar
l 'Alcalde, Ignasi Simón.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

9.- Aprovació inicial del
Pressupost municipal
201 4.
El Ple va aprovar inicialment
el Pressupost general per a
l'exercici 201 4 sense dèficit
inicial, essent l 'import de les
despeses de 1 5.91 7.000
euros i els ingressos de
1 5.91 7.000 euros, la planti l la
de personal i les bases d'e-
xecució.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va explicar els punts
més importants que s'han
tingut en compte a l'hora
d'elaborar el pressupost del
201 4:
- En el pressupost del 201 4
s'ha continuat ajustant la
despesa corrent i aquest es-
forç ha permès abaixar im-
postos (escombraries i
escola bressol).
- Les obres de Can Mont-
cau-Can Malé s'estan
desenvolupant a un fort rit-
me i les inversions en aquest
sector permetran obtenir in-
gressos ordinaris.
- La resta del sector cons-
tructor-promotor continua
amb una activitat dèbil i per
tant es preveuen poques

ll icències d'obres.
- La Generalitat continua
amb un deute de pagament
de més de 800.000 euros i
retallant subvencions.
- La participació d'ingressos
de l'Estat s'espera positiva i
per tant hi haurà uns diners
extra.
- La morositat, l 'impagament
d'impostos per part d'empre-
ses i ciutadans, continua i
s'ha de tenir en compte a
l'hora de confeccionar el
pressupost.
- En funció de la previsió de
liquidació del 201 3 i de les
anualitats d'amortització dels
préstecs per l 'exercici 201 4,
l 'Ajuntament se situarà apro-
ximadament en una ràtio del
45% d'endeutament sobre
els recursos propis (per sota
del màxim permès per l'Es-
tat, que és del 75%).
- Es continua amb l'aposta
per la gestió directa dels
serveis municipals.
- Pel 201 4 està previst el
rescat del servei d'escom-
braries i neteja viària, que
suposarà un estalvi molt sig-
nificatiu, el qual ja ha com-
portat la rebaixa d'un 1 0%
del rebut d'escombraries. Es
preveu que en el 201 5 la
dinàmica sigui la mateixa.
- Es vol reforçar el servei de
clavegueram per tal de mi-
l lorar-lo. Per això, s'està
creant una brigada especia-
l itzada i es faran inversions
en maquinària i vehicles.
- Es segueixen implantant
mesures per la reducció de
la despesa com la unitat de
compres centralitzades.
- En relació a les inversions,
a banda de les de clavegue-
ram i d'acabar de liquidar el
contracte del servei de reco-
l l ida d'escombraries i neteja
viària, es preveu invertir en
algunes obres d'infraestruc-
tures pendents: carrer
Mossèn Cinto Verdaguer,
Can Franquesa, col· lector
del Sot d'en Botifarra, clave-
gueram de Can Marlès i Can
Bosc, voreres (amb Plans
d'Ocupació) i ampliació del
Casal de la Gent Gran.
- S'han augmentat en un
1 7% les partides destinades
a ajuts i a serveis socials per
tal de fer front a les deman-
des. I , el servei de neteja per
a famílies, que es venia rea-
l itzant per empreses exter-
nes, es farà amb el personal
propi del servei de neteja per
tal d'estalviar.
- La partida destinada a la
Mancomunitat té un impor-
tant augment ja que cal fer

front al retorn de les amorti-
zacions dels préstecs duts a
terme pel Pla de Saneja-
ment.
- L'Empresa Municipal també
té un important endeuta-
ment, que s'ha de fer front.
Seguidament, el regidor
d'Hisenda va dir que el pres-
supost general per a l'exer-
cici 201 4 era de 1 5.91 7.000
euros de despeses i la ma-
teixa quantitat d'ingressos,
sense dèficit inicial. Jordi
Juárez va anomenar el pres-
supost d'ingressos i de des-
peses, capítol per capítol:
Pressupost d'ingressos:
- Capítol I (Impostos direc-
tes): augmenta un 1 ,5%
- Capítol I I (Impostos indi-
rectes): no varia respecte al
201 3
- Capítol I I I (taxes, altres in-
gressos, contribucions espe-
cials i quotes urbanístiques):
augmenta un 11 ,4% (Can
Franquesa, Can Marlès, Can
Bosc. . . ).
- Capítol IV (transferències
corrents): baixa un 11 ,5%
perquè l'any 201 3 es va re-
bre un subvenció extraor-
dinària de la Diputació, que
aquest any no està prevista.
- Capítol V (ingressos patri-
monials): augmenta un 1 5%,
per ajustar els ingressos
previstos.
- Capítol VI I (transferències
de capital): té una important
davallada, del 78,4%, ja que
l'única subvenció prevista és
la de 87.000 euros del Con-
sorci del Besòs.
- Capítol VI I I (actius finan-
cers): 1 96.000 euros.
- Capítol IX (passius finan-
cers - nous préstecs): hi ha
previst un nou préstec per
fer front a inversions, però
en funció dels diners de les
ll icències d'obres de Can
Montcau, potser no es de-
manarà.
Pressupost de despeses:
- Capítol I (personal): aug-
menta un 8,1 % pel rescat de
la concessió del servei d'es-
combraries i neteja viària (22
persones), sinó baixaria un
2%.
- Capítol I I (béns corrents i
serveis): baixa un 1 9,3%
també pel canvi de gestió
del servei de recoll ida d'es-
combraries i neteja viària i
per un canvi conceptual de
les beques de menjador, que
passen a un altre apartat.
- Capítol I I I (interessos):
augmenta un 1 4,9%.
- Capítol IV (transferències
corrents): augmenta un
58,2% per les beques de
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menjador i perquè augmen-
ten les ajudes de Serveis
Socials.
- Capítol VI (inversions):
augmenta un 1 6,1 % per fer
front a les inversions ne-
cessàries.
- Capítol VI I (tansferències
capital): augmenta un 1 ,2%,
en aquest apartat hi ha les
obres de l'Aliança.
- Capítol IX (passius finan-
cers-amortització): baixa un
34,6%. La ràtio d'endeuta-
ment sobre recursos propis
baixa al 45%, una situació
envejable segons els regidor
d'Hisenda.
Seguidament, el regidor
d'Hisenda va anomenar les
despeses per àrees: Cultura
(+1 ,5%), Joventut (+1 0,7%),
Educació (+0,5%), Benestar
i Família (+7,2%), Casal d'A-
vis (-0,4%), Esports (+2,4%),
Promoció Econòmica
(+0,4%), Escola Bressol (-
5,0%), Participació Ciutada-
na (-3,1 %), Transport i Mobi-
l itat (+4,3%), Policia i
Seguretat Ciutadana (-
2,2%), Medi Ambient (-
1 ,2%), Recursos Humans (-
7,4%), Instal· lacions i Con-
sums (+6,8%), Despeses
Generals (1 4,1 %), Obres
(1 4,6%), Serveis (-6,0%),
Urbanisme (5,8%), Deute
Públic (-31 ,2%), Comunica-
ció (1 4,1 %), Solidaritat (-
38,5%), Brigada (-0,7%) i
Sanitat (igual).
ERC va comentar que la re-
baixa de la taxa d'escombra-
ries i de la quota de l'escola
bressol tenia una incidència
petita en el pressupost, igual
que l'ICIO, i van recordar la
seva proposta de rebaixar-
ne l'impost. Segons aquest
grup polític, la morositat inci-
deix en el dia a dia, en la
tresoreria, però no pas en el
pressupost, i no s'hi hauria
de barrejar. Sobre la dismi-
nució de la ràtio d'endeuta-
ment, van dir que estem en
període d'amortització de
préstecs i per tant és lògic.
Sobre la gestió directa de
serveis, van dir que "no és
bo ni dolent, és el resutat
que doni", però van comen-
tar tenir la impressió que
s'ha pres la decisió sense
tenir totes les dades. ERC
també va dir que esperava
que l'Ajuntament es posés al
dia amb el tema del clave-
gueram perquè creien que
estava en deute amb els
ciutadans perquè, segons
ells, es recapta més del que
es gasta. Aquest grup polític
va preguntar sobre les com-
pres centralitzades. Va ano-
menar l'augment dels ajuts
de Serveis Socials i va re-
treure que sigui "pur maqui-
l latge de pressupost"
perquè, segons ells, no s'a-
caba executant la partida.
ERC també va preguntar pel

Pla de Sanejament de la
Mancomunitat. En relació al
pressupost d'ingressos,
ERC va anomenar el capítol
I i va retreure que es fés en
funció del padró, com l'any
passat, tenint en compte
que el 201 3 no s'havia en-
certat. També va anomenar
el capítol I I I i va dir que si
augmenta és bàsicament
per les contribucions espe-
cials. I va anomenar el capí-
tol IX dient que era per
quadrar el pressupost, ja
que si es reben diners de
Mango no es demanarà el
préstec. En relació al pres-
supost de despeses, va pre-
guntar per una pòlissa de
crèdit de 900.000 euros i per
un SWAP amb un tipus
d'1 ,89%. En relació a les in-
versions, aquest grup polític
va preguntar per l 'enderroc
de Can Manent. I , sobre el
retorn de crèdits, va dir que
no es tractava d'un esforç de
l'Ajuntament sinó d'una càr-
rega que s'ha d'anar liqui-
dant i que baixa en funció de
l'amortització i dels préstecs
que es demanin.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va defensar el mo-
del de gestió directa dels
serveis, ja que suposa un
estalvi considerable (estalvi
de l'IVA i del marge de be-
nefici). Va contestar que el
tema de les compres cen-
tralitzades era a nivell de
l'Ajuntament, on una perso-
na serà la responsable de
les compres per totes les
àrees. Va dir que la nova re-
organització de l'àrea de
Serveis Socials també havia
suposat un estavi important.
Sobre la morositat, el regidor
d'Hisenda va comentar que
s'havia de contemplar per-
què n'hi ha que no es cobra i
això efecta el pressupost.
Juárez també va explicar
que si Can Montcau avança
i aporta ingressos, el préstec
previst no es demanarà.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
dir que Can Manent es tro-
bava ubicat darrera de Bi-
okit. Sobre l'ICIO, va
comentar que esperava que
l'any vinent es pogués re-
baixar l 'impost per ajudar a
reactivar el sector de la
construcció. També va dir
que calia tenir en compte la
morositat i que els padrons
es calculen a la baixa.
El grup municipal de CiU ja
va dir d'entrada que hi vota-
ria en contra perquè no ha-
vien tingut temps suficient
per estudiar el pressupost
amb només 8 o 1 0 dies.
Aquest grup municipal
també va dir que els sem-
blava un pressupost que no
s'havia iniciat des de zero,
sinó seguint el de l'any pas-
sat, i creien que no era acu-
rat amb les necessitats

actuals. També van retreure
que s'havia elaborat amb
una nula participació ciuta-
dana ni dels partits polítics.
CiU va comentar que creien
excessius els diners desti-
nats a recursos humans, en
detriment dels diners desti-
nats a activitats. Va pregun-
tar sobre els criteris a l'hora
de concedir subvencions. Va
apuntar que la partida desti-
nada a manteniment d'edifi-
cis i equipaments els
semblava ridícula. També va
qualificar de "penós" els
diners que reben els grups
de l'oposició i va parlar de
"pacte de fam a l'oposició".
En relació a les inversions,
CiU va dir que gairebé no
n'hi havia, va assenyalar
que no n'hi havia cap al nucli
urbà, va denominar "inversi-
ons fantasma" les quantifi-
cades amb pocs diners i va
preguntar quines altres in-
versions hi havia previstes a
banda de les citades i que
comptaven amb una partida
de 1 50.000 euros. També es
va posicionar en contra del
rescat del servei d'escom-
braries. Finalment, CiU va
demanar de deixar el punt
del pressupost sobre la taula
per tal de poder-lo valorar
més detingudament.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va contestar que les
partides de recursos hu-
mans augmenten perquè
s'assumeixen serveis i que
les activitats es gestionen
directament amb el perso-
nal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que es tiraria en-
davant la votació del pres-
supost, que es tractava d'un
pressupost equil ibrat i que
comptava amb un informe
favorable. També va deixar
clar que no hi ha diners i per
tant hi ha molt poc marge
per fer inversions. La idea,
segons l'Alcalde, és intentar
fer coses sense gaire diners.
Sobre els criteris per atorgar
les subvencions, va dir que
cada àrea té els seus i que
s'aproven per Junta de Go-
vern, però que no tenia cap
problema en explicar-ho de-
talladament a CiU. Sobre les
retribucions als partits polí-
tics, Simón va contestar que
s'havien aprovat en el seu
dia i ara no tocava discutir-
ho. Sobre les inversions,
l 'Alcalde va explicar que s'-
havien prioritzat les més im-
portants i que per ells el
tema de col· lectors i clave-
gueres sempre havia estat
prioritari ja que és un tema
de salut pública. També va
dir que s'havia apostat per
destinar més diners a altres
partides com la de Serveis
Socials. I va comentar que si
hi havia partides obertes era
per agil itzar el tema de les

modificacions i que no s'ha-
gués de passar per una ses-
sió plenària. L'Alcalde també
va insistir en què si el capítol
I era més potent era per l 'a-
posta per assumir serveis i
no contractar-los externa-
ment i que això suposava fer
les mateixes activitats amb
menys diners perquè els
tècnics feien les activitats.
Simón va dir que s'havia
apostat pel personal de la
casa i que, a més, si se su-
maven els capítols I i I I de fa
un any i d'ara, la suma era
inferior.
El grup municipal d'ICV-EUiA
va incidir en el tema de l'as-
sumpció del servei d'escom-
braries i va dir que el que li
preocupava era que l'estalvi
no anés en detriment de la
qualitat del servei. També va
preguntar per la possibil itat
que l'assumpció d'aquest
servei es fés a través de
l'EMO. Aquest grup polític va
qüestionar la permanència a
la mancomunitat i va pre-
guntar sobre els serveis que
ens ofereix i els costos reals
que se'n deriven. ICV-EUiA
també va preguntar fins a
quin punt ens podem endeu-
tar perquè, segon ell , ens
podríem permetre algunes
inversions i activar coses,
com serveis públics i mante-
niment de la via pública, i no
haver d'esperar a quan vin-
guin eleccions.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que ja s'havia mi-
rat el tema de l'assumpció
del servei d'escombraries
per part de l'EMO però que
no s'havia vist clar. Sobre la
mancomunitat, Simon va co-
mentar que el nou gerent
estava fent un estudi i que
un cop fet n'explicaria el re-
sultat. També va comentar
que el més costós era l'es-
cola de música i que manco-
munada representava un
estalvi. L'Alcalde també va
contestar que no ens podem
endeutar més, que s'ha d'a-
guantar i que el Ministeri
d'Hisenda fa un control ex-
haustiu.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

9.- Aprovació inicial de
Modificacions Pressu-
postàries.
El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressupost
de despeses de l'exercici
201 3 a finançar per trans-
ferència de crèdit i generació
de crèdit. El regidor d'Hisen-
da, Jordi Juárez, va explicar
que s'augmenten les parti-
des de Consum d'electricitat,
d'Inspeccions del Departa-
ment d'Indústria, de Mante-
niment de Clavegueram, de

Manteniment de vehicles de
la Brigada, de Transferènci-
es a famíl ies de Serveis
Socials i de la Mancomuni-
tat de la Val l del Tenes (to-
tal : 223.000 euros). Es
financien amb baixes de
crèdit per un import de
1 63.000 euros de les parti-
des de Retribucions, de
Seguretat Social , de Pro-
jectes i d'Inversions de la
gestió de residus, i amb un
romanent d'una subvenció
de la Diputació de 60.000
euros.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

1 1 .- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 2.- Mocions.
CiU va presentar tres moci-
ons:
1 . - Moció sobre la tramitació
de l 'expedient del pressu-
post municipal :
PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
2.- Moció en defensa del
manteniment de les pensi-
ons de jubi lació:
PSC – A FAVOR
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
- Moció de rebuig a la Llei
orgànica per a la mil lora de
la qual itat educativa:
PSC – A FAVOR
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
Els grups de l 'oposició van
presentar una moció con-
junta:
1 . - Moció per garantir la
l l iure expressió i dret d'in-
formació a la ciutadania
dels grups polítics del Con-
sistori :
PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

1 3.- Preguntes.
CiU va formular dues pre-
guntes: sobre el servei
ACTIC i sobre el l l i t i les ri-
beres del riu Tenes.
ERC va formular cinc pre-
guntes: sobre el manteni-
ment de l 'arbrat dels
carrers, la gestió directa del
servei d'escombraries, l 'a-
mortització de les inversions
en el servei d'escombraries,
el carri l bicicleta al nou nus
entre la C1 7 i la carretera
nova BV1 432, i el reparti-
ment de l 'Informa't en el
pressupost 201 4.
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Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Esplugas: 1 , 4 i 5 de gener
Valeta: 6 de gener
Galceran: 1 1 i 1 2 de gener
Trul lols: 1 8 i 1 9 de gener
Portabella: 25 i 26 de gener
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

Horari de gener del CAP de
Palaudàries
Segons El Centre d'Atenció
Primària (CAP) de Palaudàri-
es romandrà tancat fins al 3

de gener. Les visites es rea-
litzaran al CAP la Cruïlla de 8
a 20.30h.

L'Arxiu Municipal recupera un cens electoral
del segle XIX
A finals de novembre va in-
gressar en el fons de l’Arxiu
Municipal de Lliçà d'Amunt
uns cens electorals del segle
XIX, del 1 892 al 1 894, que
es van trobar a l’Arxiu
Municipal de Cardedeu, i
que l’Ajuntament d'aquest
municipi ha donat al nostre
Arxiu.
Aquests censos són uns do-
cuments impresos, fets amb
paper de diari, editats com
annexes al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, i
agrupats per districtes elec-
torals (a Lliçà d'Amunt hi ha-
via dos districtes).
D'aquests documents se'n
poden extreure dades com
cognoms més comuns,
quanta gent hi havia (1 41
censats en el districte I i 11 2
en el districte I I ), quants eren
pagesos.. .
Els documents retornats són
ll istes impreses dels homes
majors de vint-i-cinc anys
que gaudien de drets
polítics. Els censos

lmatge del cens electoral de 1 892

Publicitat

Nacho Esquina
Lara,

nascut el
6 de novembre de

201 3.

electorals són les ll istes
definitives d’electors que
aprovava la Junta Provincial
del Cens electoral una

vegada vistes les
reclamacions fetes al cens
inicial realitzat per la Junta
Municipal del Cens electoral.

Els 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.



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.

En el moment de tancar l 'edició
d'aquest butl letí, no s'havia rebut
cap article d'opinió d'aquest grup
polític.

Grups Municipals

Mentida, aquesta és la primera
paraula que al PSC de Lliçà
d’Amunt ens passa per la nostra
ment, quan, de tant en tant, ens
arriben escrits dels nostres
companys regidors a l’oposició.
Imaginem que és la manca
d’arguments i de coneixements
sobre la feina que es realitza des
del PSC, en quant a educació, que
fa que utilitzin, constantment,
l’“Asserció feta cientment contra la
veritat” (*).
El PSC no menteix, el PSC res-
pecta. El PSC intenta treballar
conjuntament amb entitats, Ampas,
famílies, grups polítics i amb els
ciutadans del municipi en general,
amb les cartes sobre la taula,
sense amagar res. I, el més
important, la seriositat i la paraula
donada és la premissa del nostre
partit.
Rebatent una publicació d’ERC,
volem informar, tant a la resta de
grups politics com als ciutadans,
que tal i com es va acordar, el
PSC, des del mes d’octubre, torna
a estar en marxa per aconseguir
que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, governada per CiU i
ERC, compleixi amb el compromís
d’obrir la pre-matrícula a l’Escola
Sant Baldiri pel curs 201 4/201 5.
Per al PSC no és viable el
tancament de cap escola al nostre
municipi, per això mantenim els
pressupostos municipals en relació
a les escoles Bressol i a tot el
manteniment de les escoles de
Primària, que ascendeix a més de
mig milió d’euros anuals.
Tot i així, sembla ser que algun
grup polític no està al corrent del
decret marcat per la Generalitat de
Catalunya i en conseqüència no
poden entendre el que són
competències Municipals. Des de
el PSC els convidem a consultar el
decret i adonar-se que la
Generalitat té unes competències
molt establertes i aquí no podem
moure fitxa.
L’Ignasi Simón, primer secretari del
PSC a Lliçà d’Amunt i Alcalde del
nostre poble, està duent a terme,
junt amb la regidoria d’Educació,
totes les accions polítiques
possibles en aquest greu procedir
del Departament amb el tancament
de P3 a Sant Baldiri aquest curs
201 3-201 4. Iniciatives que no
afavoreixen als pressupostos
municipals, però que sí afavoreixen
els alumnes i les famílies que han
de tenir la llibertat de triar un
projecte educatiu com el que es
duu a terme a l’Escola Sant Baldiri.
El PSC creu en polítiques
educatives públiques de qualitat,
és per això que emprèn projectes i
iniciatives sempre i quan siguin
coherents amb aquesta premissa.
(*)Mentida: Asserció feta cientment
contra la veritat.
El PSC us desitja un feliç 201 4!

Aquests senyors que militen al diferents
partits polítics –ERC, CiU i ICV-EUiA-
que actualment estan a l’oposició
(esperem que per molt de temps),
només saben jugar amb la demagògia.
Alguns, com els d’ERC, semblen
obsessionats amb la implantació de la
factoria Mango a Lliçà d’Amunt. Tot el
que s’ha de construir en els terrenys de
Can Moncau topa amb el rebuig del
partit republicà. Ens recorda a l’actitud
que tenien CiU i PSUC, quan
governaven junts l’any 1979, i van
paralitzar el projecte de construcció del
polígon Industrial de Can Moncau.
Llavors es preveia construir un centre
de negocis per a empreses del sector
terciari i una zona comercial on hi havia
d’haver un Pryca. Poc després, un ex
Conseller de la Generalitat de
Catalunya es va pronunciar sobre la
construcció de l’Hipòdrom de
Barcelona, i fins el 1 990 no es va
aprovar el pla parcial.
Mango va comprar els terrenys de Can
Moncau l’any 1999, i va ser en l’anterior
legislatura, amb el Partit Popular de
Lliçà ja al govern municipal, quan
finalment es van iniciar aquestes obres.
És curiós que a cada edició del butlletí
Informa’t haguem d’estar recordant a
l’oposició que aquestes obres
representaran un bé comú per a tots els
veïns de Lliçà d’Amunt. Aquest projecte
ha de garantir la sostenibilitat i el futur
econòmic del nostre municipi.
Recordem que la factoria de Mango i el
nou Biokit a Can Moncau suposaran la
creació de més de 3000 llocs de treball
directes i més de 5000 indirectes.
Per això no entenem com es pot arribar
a fer tanta demagògia sobre el tema
dels túnels. En primer lloc, perquè són
túnels, i per tant, no poden pas ocupar
els 3000 metres quadrats d’espai públic
com diuen vostès, senyors de
l’oposició. Demagògia també és parlar
de la rebaixa del 90% de la taxa sobre
els túnels, quan estem parlant de
70.000 euros. Què és aquesta
quantitat, quan el nostre municipi ha
rebut de Mango més de 19 milions
d’euros per la cessió del 1 0%
d’aprofitament del resultat del projecte
de reparcel•lació? I un cop la factoria
estigui en marxa, es preveu una
recaptació anual de 2 milions d’euros
més en concepte dels impostos de l’IBI i
l’IAE. Amés, l’Ajuntament també preveu
recaptar set milions d’euros en
concepte de permisos d’obres a Mango
i Biokit. Els números canten.
I mentrestant CiU va a remolc d’ERC,
seguint les directrius que li marca el
partit, buscant la confrontació amb la
resta d’Espanya i la divisió del poble
català.
I el mateix podem dir d’ICV-EUiA. La
seva política, al nostre municipi, està
basada en argumentaris que reben del
seu partit a nivell nacional, i que es basa
gairebé únicament en els atacs
continuats al Partit Popular. Potser
perquè som els únics preocupats pel
benestar de la gent del poble?
El Partit Popular de Lliçà d'Amunt us
desitja un feliç any 2014!

Les beques menjador no les pagarà
l ’ajuntament amb el seu pressupost,
les paga la Diputació amb unes
subvencions extraordinàries. Aquest
any, la Diputació ha subvencionat a
tots els ajuntaments amb la condició
que destinin els recursos a ajuts
socials. Només per gastar en
aquest concepte l ’ajuntament ha
rebut un ajut extraordinari de
1 27.831 euros.
L’equip de govern ha decidit fer-se
propaganda quan paga 43.360
euros en ajuts al menjador escolar,
quan hi està obligat per la
subvenció. Altres ajuntaments han
estat donant sempre aquests ajuts,
encara que no la tinguessin. També
els ajuts per material escolar els
paga la Diputació. L’ajuntament no
tindria aquests diners si no els
gastés en necessitats de serveis
socials. Recordem que els darrers
anys, tot i que l ’ajuntament ha
tancat sempre els comptes en
positiu, no ha gastat mai tot el que
havia previst en seu propi
pressupost per serveis socials.
Això també passa amb la rebaixa
de les quotes de les Escoles
Bressol. L’anunciat descompte el
paga la Diputació. D’aquesta
subvenció extraordinària, 70.000
euros els ha de dedicar íntegrament
a l ’Escola Bressol. Si apl iquessin
tota la subvenció a facil itar l ’accés a
aquest servei, les quotes s’haurien
pogut baixar un 20%, a 1 60 euros
pels alumnes de 1 i 2 anys i a 240
euros els lactants. Per contra
només ho ha rebaixat un 1 0%. Així
l ’equip de govern ha decidit rebaixar
els costos municipals, en comptes
de donar més facil itats als pares.
Els serveis socials municipals reben
subvencions molt quantioses de la
General itat i la Diputació. L’any
passat varen ser 238.000 euros,
que aquest any s’incrementen amb
1 27.831 més. Per contra, any a any
l’ajuntament va dedicant menys
recursos propis a aquests serveis.
I per continuar amb el maquil latge
dels impostos municipals,
l ’ajuntament ha decidit rebaixar el
rebut de les escombraries. Això ho
pot fer perquè compta amb
estalviar-se cada any 300.000 euros
en amortització de camions i
contenidors. Això si, la rebaixa als
ciutadans és només de la meitat
d’aquest estalvi.
Des del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya us
desitgem bones festes. Aquest 201 4
que comença és un any que ens
il · lusiona, pel nostre país, pel nostre
poble.

Piulades
“La implantació de Mango a can
Montcau és obra exclusiva dels
socialistes de Lliçà”. No exagereu una
mica? Fa uns vint anys que l’empresa
va decidir instal•lar-se al poble i cap de
vosaltres estava al govern municipal.
Una mica més d’humilitat.
“La taxa d’atur de Lliçà d’Amunt serà
en un futur del 1 0 per cent, la més
baixa de la comarca”. Tant de bo
tinguin raó. Algú els hi ha explicat que
d’aquí uns deu anys, quan Mango
hagi completat la implantació de tot el
magatzem intel•ligent, només hi
treballaran un centenar llarg de
persones?
“Segons les dades de l’atur registrat
en el mes de novembre, només a
Lliçà d’Amunt hi ha 1 .284 persones
sense feina”. Un drama, molt difícil de
resoldre. Amb aquestes dades, pot
l’equip de govern vanagloriar-se de les
accions que fa, carregar contra les
propostes de l’oposició i no voler fer
pinya amb tots els grups i entitats
locals per portar un bri d’esperança als
desocupats?
“L’ajuntament de Lliçà d’Amunt ha
aprovat en el Ple del mes de
novembre un pressupost per a l’any
201 4 de 1 5.878.000 euros”. Els grups
de l’oposició hem tingut una setmana
per fer l’estudi de la proposta i poder
presentar alternatives. Quan hem
demanat més temps, l’alcalde s’hi ha
negat. Potser l’any que ve ens
concedirà quinze dies. Visca la
transparència i la participació!
“Segons aquest pressupost, l’alcalde i
els vuit regidors de l’equip de govern
municipal costaran 311 .021 euros,
més de 50 milions de les antigues
pessetes, i als altres vuit regidors de
l’oposició els donaran 1 3.242 euros”.
Moltes gràcies. Ja se sap: qui fa el
repartiment, se’n porta la millor part.
“Els partits polítics no podem estar tot
el dia en campanya electoral amb
paradetes al mercat i empaperant tot
el poble”. Ho ha decidit l’equip de
govern. I també la Junta Electoral
Central. L’oposició és un destorb. En
tot cas, xerrades i bustiades. Ens
volen callats i atemorits.
“L’oposició vol desestabilitzar el
govern municipal amb la presentació
de mocions on les idees dels
socialistes i populars no són les
mateixes”. Mentida. El que pretenem
és manifestar el nostre rebuig a les
polítiques del govern de Madrid en
contra del més febles, com la
modificació de les pensions, o en
contra de les competències de la
Generalitat de Catalunya en
ensenyament, com la coneguda llei
Wert. Voldríem que la ciutadania de
Lliçà d’Amunt tingués consciència
d’aquests problemes.
“Bon any nou”. Esperem que l’any
201 4 que iniciem sigui per totes les
persones de Lliçà d’Amunt un període
de pau, amor, treball i joia. I que
Catalunya pugui aconseguir el dret a
la llibertat que la majoria de la població
anhela.
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Un cop més, la Comissió de
Festes estem orgul losos de
Lliçà d’Amunt.
Entre tots hem aconseguit
recoll ir 2000,22 € amb la
venda de butl letes per a les
Paneres Solidàries i hem
col•laborat amb un acte
imprescindible per a la Vida
Social Catalana com és La
Marató de TV3.
Aquest any, a més,
l ’endemà del sorteig estem
tranquils.
Els premiats 0545 i 0603
ja estan localitzats i podrem
passar el Nadal amb el bon

Moltes gràcies

sabor de la feina feta.
Ja sabeu que dissabte a la
tarda, El Tió més Divertit del
Món va omplir d’ i l•lusions
els més de 800 nens que
van entrar-hi i els pares i
avis que els acompanyaven.

Estem molt satisfets de
poder veure les cares de
sorpresa i fel icitat que veiem
en aquest acte.
Només, per acabar, agrair a
tots els que d’una manera o
altra heu participat d’aquest
gran dia. Des dels que
voluntàriament aporteu
coses per a les Paneres fins
als que simplement heu
comprat un parel l de
butl letes per a “donar un cop
de mà”. Moltes gràcies a
tots!

La Comissió de Festes

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.

Como cada año y desde
hace doce años, hemos
contado con la colaboración
de nuestro ayuntamiento,
que nos ofrece las
instalaciones deportivas de
nuestro municipio, la
Federación Catalana de
Karate y la Federación
Catalana de Kyokushinkai.
Este año hemos contado con
la asistencia de 220 com-
petidores y competidoras
desde 4 años a 1 6 años. Los
clubs que han participado en
este XII Open Ciutat de Lliçà
han sido: SHI- KAN
MOTCADA-ACR .LA PAU-
OLIMPIC-ESPRONCEDA-
SHIKAN BARBERA-CAN
DEU-SENSHI DOJO-
KARATE LLORET-DOJO LA
SELVA.
Las categorias han sido
desde los 4 y hasta los 7
años mixto kata y kumite de
promoción para los más
peques y estas no son
puntuables.
El resto de categorias han
sido: 8-9 mixto kata y kumite;
1 0-11 femenino kata y kumi-
te; 1 0-11 masculino kata y

kumite; 1 2-1 3 femenino kata
y kumite; 1 2-1 3 masculino
kata y kumite; 1 4-1 5-1 6
femenino kata y kumite; 1 4-
1 5-1 6 masculino kata y ku-
mite. Estas categorias si son
puntuables, el mínimo para
participar es a partir de 1 0º
kyu (cinturón blanco) y
máximo hasta 4º kyu
(cinturon verde).
Todos los clubs subieron a
podium y pudimos contar
con la presencia para la
entrega de trofeos con
nuestro alcalde Nacho
Simón y el regidor de
deportes Juan Miguel
Valderrama como años
anteriores y además la
presencia del representante
de la Federación Catalana
de Karate José Rodríguez
Encinas que tambien hizo
entrega de los mismos.
Esperamos poder continuar
con la labor de seguir
promocionando nuestro
deporte y a nuestros
competidores y competido-
ras.

Shoryn Ryu

El pasado 1 5 de diciembre
se celebró para la Marató
de TV3 un torneo benéfico
para la ayuda de las
enfermedades
neurodegenerativas en el
campo del Lourdes.
Todo esto empezó con la
idea de una l l içanenca que
di jo que porqué no
podríamos montar las
mamas de diferentes
pueblos de alrededor
alguna actividad para poder
recaudar fondos para esta
gran causa y asociación.
Lo más gracioso es que
esta mamá reside en Ll içà
pero defiende los colores
del Lourdes, con el corazón
divid ido entre las dos
poblaciones.

XII Open Karate Lliçà
d'Amunt 201 3

Opinió

Entitats i Bústia del lector

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.

Resultado de los competidores/as del Club Shorin-
Ryu Karate:
KATA:
- Judit Rando: Campeona categoria 11 -1 3 años femenino
- Adán Medrano: Campeón categoria 11 -1 3 años
masculino
- Héctor Moya: 3º categoria 11 -1 3 años masculino
- Álex Redondo: 3º categoria 1 4-1 5 años mixto
KUMITE:
- Núria Pérez: 3º categoria 8-9 años femenino
- Silvia Gil: Subcampeona categoria 1 0-11 años femenino
- Judit Rando: 3º categoria 1 2-1 3 años femenino.
- Adrián Fernández: 3º categoria 1 2-1 3 años masculino
- Iván Alonso: Subcampeón categoria 1 4-1 5 años
masculino

Gran amiga mía y mejor
persona, me propuso de
formar un equipo de futbol
1 1 de madres del Ll içà
d'Amunt y así poder aportar
nuestro granito de arena
para la Marató de TV3.
Lo que todo empezó siendo
algo pequeñito, se ha
convertido en un gran
evento para nosotras, ya
que Sussana Gil Castel lón,
que es como se l lama esta
gran mujer, puso todo su
empeño e i lusión para que
el campo del Lourdes le
faci l i tase y ayudase con la
causa haciendo un torneo
benéfico y empujandome
luego a mí para que pudiera
montar de la nada un
equipo de futbol de madres

que no nos conocíamos en
Ll içà.
Finalmente conseguimos
que aproximadamente 1 5
madres sin tener ni
puñetera idea de tocar un
balón entrenasen todos los
jueves por las tardes en el
campo de futbol del Ll içà y
defendiesen los colores del
Ll içà d'Amunt y fueran en
representación de nuestro
pueblo a nivel deportivo
para poder jugar el torneo;
pero eso no es todo, tal ha
sido la embergadura y el
boca a boca de la gente,
que el Club de futbol del
Vi lanova del Val lès también
se apuntó al carro.

Isabel García Patiño

Con el futbol solidario

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

El passat 29 de novembre
es va celebrar l ’Assemblea
de consti tució d’una nova
enti tat dedicada als
vehicles clàssics. Amb el
nom d’Associació Antigal les
sobre Rodes Ll içà d'Amunt,
neix aquesta enti tat que
pretén agrupar totes
aquel les persones de Ll içà
d’Amunt i de la comarca
que tenen vehicles antics,
amb l ’objectiu de fer
trobades, sortides,
concentracions, mercat de
peces i recanvis,
participació en actes i tot
tipus d’activi tats

Neix una nova entitat, de vehicles clàssics

relacionades amb el món
de l ’automòbi l clàssic.
L’enti tat vol participar
activament en la vida sòcio-
cultural del poble i com a
primera activi tat van
instal•lar una parada a la
Fira de Nadal d ’enguany,
on es va poder trobar tota

la informació per fer-se soci
i les activi tats previstes.
La in iciativa parteix d’un
grup de persones aficiona-
des a aquesta modal i tat del
col•leccionisme sabent que
a Ll içà d’Amunt hi ha molta
gent que disposa de cotxes
antics, però que mai s’han
unit. Amb la consti tució
d’aquesta associació
s’ofereix l ’oportunitat a
totes les persones que ho
desitg in de poder compartir
aquesta afició.

Associació Antigal les sobre
Rodes Ll içà d'Amunt



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

"Deixa'm llegir!" Club
de lectura per a joves
Dijous 9 de gener
Amb el l l ibre "La invenció de
l 'Hugo Cabret". A càrrec de Joa-
na Moreno i Laura Bartui l l i .
Si tens entre 11 i 1 6 anys,
t’agrada llegir i vols passar una
bona estona, informa’t a la
Bibl ioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Club de lectura
Dimarts 1 4 de gener
Amb el l l ibre "Sostiene Pereira"
d'Antonio Tabucchi. A càrrec de
Lola Treserres
Si vols participar a les tertúl ies
del Club de Lectura posa’t en
contacte amb el personal de la
Bibl ioteca.
Hora: 1 8.30h

Niu de paraules
Dissabte 1 8 de gener
"Tastet de moixaines". A càrrec
d'Anna Farrés. Per a nens i ne-
nes de 0 a 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir del 2 de gener.
Places l imitades.

Taller creatiu
Dimarts 21 de gener
"Fem un calendari". Farem un
calendari amb la tècnica scrap-
booking. A càrrec de Carme
Romero i Agnès Navarro. Per a

nens i nenes a partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir del 2 de gener.
Places l imitades.

Taller sobre meditació i
control de l'estrès (Grà-
cies voluntaris i vo-
luntàries)
Dijous 23 i 30 de gener
A càrrec de Caminar i sentir.
Adreçat a joves i adults.
Horari: de 1 7h a 1 8h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir del 2 de gener.
Places l imitades.

Hora del conte
Divendres 31 de gener
"Contes a la cassola". A càrrec
de Patricia McGil l . Recomanat
per a nens i nenes a partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30h

Taller bàsic d'informàti-
ca
Dilluns i dimecres
Adreçat a persones que no tin-
guin cap coneixement d'in-
formàtica.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia.

La Biblioteca estarà
tancada el dissabte 4 de
gener.

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: Ajuntament

Organitza: Ajuntament

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

Taller de Decoupage
Dilluns 1 3 de gener

Taller de bijuteria amb
Fimo I
Dimarts 1 4 de gener

Taller de bijuteria amb
Fimo II
Dijous 1 6 de gener

Taller de costura: fem
un estoig
Dilluns 20 de gener

Taller de decoració de
llibretes
Dimarts 21 de gener

Taller de montaditos i
aperitius
Dijous 23 de gener

Decorem el vidre del
Galliner
Diluns 27 de gener

Concurs: transforma
una joguina bèl·l ica en
no violenta
Més informació al web de
l'Ajuntament i al bloc del Ga-
l l iner.
Dijous 30 de gener

Assessoria laboral
Dies 1 0, 1 7, 24 i 31 20 de
gener
És recomanable portar un pen-
drive a la sessió.

* Les activitats comencen a
les 1 7.30h, són gratuïtes i cal
inscripció prèvia

* Recorda que... fins al 7
de gener, l'Espai Jove El
Galliner estarà tancat.

Telèfons Agenda
Representació d'Els
Pastorets
A càrrec dels nenes i nenes de
catequesi de la Parròquia de
Sant Jul ià, amb la col· laboració
del Cor Claverià l 'Al iança i al-
tres persones del municipi.
Dimarts 7 de gener
Hora: 1 9.30h
Lloc: Plaça de l'Església
Organitza: Parròquia de Sant
Jul ià

Magarrufes
Espai de trobada entre famil iars
i infants de 0 a 3 anys.
Dimecres 8 de gener
Horari: de 1 7:1 5 a 1 9h
Lloc: escola bressol municipal
Nova Espurna
Organitza: Ajuntament

Taller per a joves: Per-
sonalitza la teva agen-
da, carpeta...
Dijous 9 de gener
Horari: de 1 7.30h a 1 9.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Divendres 1 7 de gener
Horari: de 1 7.30h a 1 9.30h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Espectacle infantil
Diumenge 1 9 de gener
"Fi lumí, caçador de" a càrrec de
la companyia La Closca.
Hora: 1 2h
Lloc: ateneu l 'Al iança
Preu: nens fins a 2 anys, gra-
tuït; nens i socis, 3 euros; no
socis, 5 euros
Organitza: ateneu l 'Al iança

Caminades 2x2
Diumenge 1 9 de gener
Torre Valentina de Platja d'Aro.
Organitza: UEC Vall del Tenes

Tallers de relaxació, bi-
juteria i fofuchas
A partir de gener
Relaxació per a adults: els di-
marts, de 1 7h a 1 8h, al Local
Social de Can Farel l
Bi juteria per a adults: dimecres,
de 1 8h a 20h, al Local Social
de Mas Bo-Can Lledó
Fofuchas per a nens i nenes:
dia i hora a concretar, al Local
Social de Mas Bo-Can Lledó
Organitza: Ajuntament

Espai Jove El Galliner

Ajuntament
Exposició de fotografies
de Valentí Grau
Exposició de fotografies "Pa-
noràmiques de Canàries (Te-
nerife i La Gomera)" del
l l içanenc Valentí Grau.
Gener
Lloc: Casal de la Gent Gran

Associació del Casal d'A-
vis:
Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dime-
cres 11 h Parc del Tenes

Ball de saló: Divendres
1 6.30h Casal de la Gent Gran

Bingo Dissabtes 1 7h Casal
de la Gent Gran

Cafè-ball (música gra-
vada) Darrer diumenge
de mes de 1 7 a 20h Casal de
la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
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




