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Nº 209 TORRE EN LLOGUER

Es lloga casa de planta baixa de 130
m2 amb 3 hab., 1 bany, sala-menjador
amb llar de foc i garatge. Calefacció.
Terreny pla de 660m2. A prop poble.
Fiança de 2 mesos i aval de 5.000 €.

Preu: 750 €/mes

Lliçà de Vall Caldes de Montbui Sta. Eulàlia de Ronçana

Nº 151 ATIC EN LLOGUER

Atic de 2 hab., sala-menjador amb sortida a terrassa de
30m2, cuina, bany i safreig. Finca amb ascensor. Zona
instituts /ambulatori.
Fiança de 1.500 €.

Preu: 585 € / mes

Nº145 PIS AMB PATI EN LLOGUER

Es lloga pis planta baixa d’uns 85m2, amb 3 hab., bany,
cuina i sala-menjador amb llar de foc. Entrada independent a
través de pati particular.
Fiança de 3.000 €.

Preu: 630 € / mes (despeses incloses)



Aquest mes de novembre s’han d’aprovar els pressupostos de l’any 2009, uns pressupostos,
que després de molts anys de bonança, hauran de ser restrictius, amb una clara contenció de la
despesa, han de ser uns pressupostos austers, que s’han d’ajustar a la situació de recessió econò-
mica actual. 

S’ha de tenir en compte que una font important dels ingressos municipals s’ha reduït en més
d’un 50%, han estat impostos tant importants per les hisendes locals com són les llicències
d’obres, l’impost de construccions i obres o les plusvàlues, entre d’altres.

La màxima prioritat de l’equip de govern, tot i la forta davallada dels ingressos, és garantir el
funcionament de tots els serveis que ofereix  actualment l’Ajuntament i per això caldrà millo-
rar la gestió interna, caldrà ser més eficaços i eficients amb els recursos existents i caldrà parlar
amb proveïdors i contractistes per garantir la continuïtat dels serveis que presten.

Haurem de demostrar, més que mai, que som uns bons gestors de les hisendes municipals. Te-
nim molt clar que no podem incrementar substancialment l’esforç fiscal de les famílies, per-
què ja prou estem notant la crisi, per tant, els increments dels impostos i taxes, s’intentarà que
no sobrepassin l’IPC.

I per ser capaços de “fer el mateix amb menys diners” necessitem el recolzament i la complici-
tat de tots els grups polítics, de les entitats i de la població en general del nostre poble. Tots
plegats hem de prendre consciència de la situació de crisi internacional en què estem immer-
sos, perquè estic convençut de què només units la podrem superar amb èxit.  

Editorial

OPINIÓ

Enquesta ciutadana Què opina sobre la construcció de pisos de protecció oficial a Lliçà d’Amunt?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Penso que són necessaris i que
tot i que se’n fan encara s’hau-
rien de construir més habitat-
ges d’aquest tipus. És una
bona opció per als joves del
municipi que no poden pagar
els preus que hi ha i tampoc els
lloguers que són molt cars i
s’ha d’ajudar a la joventut.

Domingo Pérez
Can Rovira Vell

Es perfecto que se hagan pisos
de protección oficial y aún se
tendrían que construir más y
no sólo en Lliçà sino tambien
en el resto de municipios por-
que la vivienda está muy cara
y la gente joven no puede ac-
ceder. 

Antonio González
Palaudalba

Las viviendas sociales son muy
necesarias, sobre todo para la
gente joven que no tiene posi-
bilidad de hipotecarse. Aquí
en Lliçà hacen falta pisos de
protección oficial. 

Piedad Rangel
Centre Urbà

Estoy de acuerdo con que se
construyan pisos de protección
oficial para ayudar a la juven-
tud que lo necesita y mucho,
pero creo que se tendrían que
construir estas viviendas respe-
tando el entorno de la zona en
la que se proyecten. 

Isabel Pérez
Can Farell

Crec que s’haurien de poten-
ciar sobretot per la gent jove
que té moltes dificultats per
comprar o llogar un habitatge.
S’ha de possibilitar a la gent
jove que es pugui independit-
zar d’una manera digna. 

Vanessa Bofill
Sant Baldiri

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



NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

Habitatges de protecció oficial a 
Lliçà d’Amunt, en marxa

Enllestit el projecte per a la nova zona comercial
al barri de Ca l’Artigues

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

El passat mes d’octubre l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) de l’Ajuntament va finalitzar el projecte executiu de la
promoció de 96 habitatges de protecció oficial a Lliçà d’Amunt. Durant el mes de novembre es faran dues sessions als
centres cívics municipals per presentar el projecte a la ciutadania.

La nova zona comptarà amb un supermercat, una zona de comerços especialitzats i quotidians i aparcament propi. La
ubicació definitiva serà al carrer Matarranya i les obres podrien començar al mes de febrer de 2009.

El projecte preveu la construcció de 96 ha-
bitatges de protecció oficial, 32 d’ells a Can
Salgot, a la parcel·la ubicada entre els ca-
rrers de Guerau de Liost i de Ramon Llull, i
64 a Ca l’Artigues en la parcel·la situada en-
tre els carrers del Matarranya i Camí de Ca
l’Artigues. Aquesta actuació representa una
de les majors promocions d’habitatge pú-
blic de la comarca, amb un total de 8.670

metres quadrats construïts i un cost aproxi-
mat de l’obra d’11 milions d’euros.
Es construiran edificis de planta baixa més
un pis, per integrar la promoció amb la ti-
pologia d’habitatge de l’entorn. Hi haurà
un habitatge per planta, i aquest podrà ser
de dos o tres habitacions. Tots els habitat-
ges disposaran de patis, terrasses, aparca-
ments i zones comunitàries. El pisos de 3

habitacions tindran una superfície útil
aproximada de 75 metres quadrats i els de
dos habitacions de 63 metres quadrats.
En el cas dels habitatges del barri de Ca
l’Artigues l’aparcament serà soterrani. Pel
que fa a Can Salgot, l’aparcament estarà a
la superfície, i es faran més places de les
necessàries, per tal de no generar un pro-
blema d’aparcament en el barri. 

Durant el mes de novembre es convocarà
el concurs per a l’adjudicació de les obres.
També en aquest mes es presentarà el
projecte a la ciutadania en els dos centres
cívics municipals, les sessions informati-
ves tindran lloc el dilluns 24 de novem-
bre, a les 7 del vespre, al Centre Cívic Ca
l’Artigues i el dimarts 25, a les 7 del ves-
pre, al Centre Cívic de Palaudàries.

El Barri de Ca l’Artigues disposarà d’una
nova zona comercial per donar servei a la
zona amb un supermercat amb una super-
fície de 800 metres quadrats. També exis-
tirà una zona d’uns 300 metres quadrats
amb petits locals de serveis especialitzats i
quotidians, a més d’un forn i una cafeteria.
L’Empresa Municipal d’Obres (EMO) ha
realitzat el projecte per aquesta nova zona
de serveis. El concurs públic s’ha fet al
mes d’octubre. El supermercat que hi
haurà a la zona serà explotat en règim de
concessió per un període de 40 anys a fi i
efecte que el municipi no perdi el control
de les activitats comercials encabides en el

projecte ni la propietat del solar. Tot i
tractar-se d’un concurs públic molts ope-
radors de supermercats ja s’han interessat
per l’oferta. Es preveu que les obres co-
mencin al mes de febrer de 2009 i les
obres podrien durar aproximadament un
any. Amb aquesta nova oferta comercial,
la zona gaudirà dels serveis essencials i
quotidians bàsics i necessaris per poder
realitzar la compra de proximitat i mini-
mitzar així els desplaçaments a d’altres zo-
nes comercials més llunyanes. En el pro-
jecte també s’ha contemplat la necessitat
d’habilitar una zona d’aparcament per fa-
cilitar i  millorar l’accés als comerços. 

IMATGE VIRTUAL DE LA PROMOCIÓ D’HABITATGES A CA L’ARTIGUES IMATGE VIRTUAL DE LA PROMOCIÓ D’HABITATGES A CAN SALGOT

IMATGE VIRTUAL DE LA FUTURA ZONA COMERCIAL DE CA L’ARTIGUES
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Les obres de la Bibioteca continuen a bon ritme
El dilluns 6 d’octubre l’alcalde, Ignasi Simón, i altres membres
de  l’equip de govern van visitar les obres de la futura Biblioteca
Municipal de Lliçà d’Amunt. La visita va estar guiada per
l’arquitecte del projecte, Cèlia Ribera, i el gerent de l’Empresa
Municipal d’Obres, Francesc Garcia.

PERFEC, S.C.P.

Construcció – Obra Nova – Reformes – Etc. 

Decoració – Estucs – Pintura en general. 

Neteja de Finques – Boscos – Terrenys – Naus – Etc.

Control de Plagues – Desinfecció – Fumigacions.

Telf/Fax. 938414508 – Mòbil: 650177774

Els regidors i regidores assistents a la vi-
sita van poder constatar de primera mà
que les obres van a bon ritme i seguei-
xen el curs previst. Un cop fet el reforç
estructural de la fonamentació de tota
l’antiga masia de Ca l’Oliveres, en els
darrrers mesos s’ha procedit a l’obertura
de forats de façana i obertures de pas a
la  planta baixa.

Una vegada finalitzada aquesta fase i es-
tabilitzada l’estructura, es procedirà a
l’obertura de forats al primer pis i segui-
dament de la planta sotacoberta a la que
es refarà tota la coberta, recuperant les
antigues teules. Juntament amb això, es
començaran a executar les instal·lacions
i particions de la nova zona d’ampliació
de l’edifici.

DETALL DE LA FAÇANA DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

DETALL DE L’INTERIOR DE L’EDIFICI DE LA MASIA QUE S’ESTÀ RESTAURANT VISITA A LES OBRES
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El passat mes de febrer es va iniciar el
projecte de segona fase del web munici-
pal amb l’objectiu de millorar aquesta
eina d’informació i participació i adap-
tar-la a les novetats tecnològiques ac-
tuals. Aquest projecte s’ha portat a
terme amb la col·laboració tècnica i eco-
nòmica de l’Oficina de Desenvolupa-
ment Tecnològic Local de la Diputació
de Barcelona.
La pàgina web municipal compta
amb diverses novetats com per exem-
ple la navegació temàtica, aquesta
eina permetrà a les persones usuàries
cercar la informació per grans temes
(cultura, esports, medi ambient,
etc.), tot i que també es mantindrà el
menú de navegació tradicional. El
nou web permet més flexibilitat en el
disseny de les pàgines, i un millor
aprofitament de l’espai central desti-
nat a la informació, es podran in-
cloure més imatges, arxius d’àudio i
clips de vídeo. Una altra novetat de

l’eina és la possibilitat de traduir les
pàgines al castellà a través d’un tra-
ductor automàtic proporcionat per la
Generalitat de Catalunya. La nova

pàgina generarà butlletins electrònics
que s’enviaran, setmanalment, a les
persones que s’apuntin a aquest servei
a través del web. 

A nivell intern, el nou web compta amb
un gestor de manteniment més complet
i ràpid que permetrà una actualització
dels contiguts més dinàmica i autò-
noma. El nou web està dissenyat sota
paràmetres d’accessibilitat reglamenta-
ris que permeten una navegació més
senzilla per a les persones amb dificul-
tats visuals o de connexió. 
La regidoria de Comunicació realit-
zarà durant el mes de desembre tres
sessions informatives per presentar
la nova pàgina web a la ciutadania.
En aquests actes de presentació s’ex-
plicaran les principals novetats, i els
assistents tindran la possibilitat de
navegar pel nou web municipal. Les
presentacions es faran a l’Espai Jove
El Galliner, al Centre Cívic Palau-
dàries i al Centre Cívic Ca l’Arti-
gues, les dates i els horaris sortiran
publicats en el butlletí de desembre
i en la pàgina web municipal
(www.llicamunt.cat).

Nova pàgina web de l’Ajuntament
COMUNICACIÓ

A mitjans de novembre s’estrenarà el nou web municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. La nova pàgina té un disseny
més actual i compta amb eines més avançades per ampliar i millorar el servei a la ciutadania.

PARTICIPANTS DE L’INTERCANVI DE CASALS

PÀGINA D’INICI DEL NOU WEB

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Prop d'una cinquantena de persones del col·lectiu de la gent gran de Sant Pere de Ribes van visitar el passat 2 d'octubre el
municipi. Aquesta visita s'engloba dins del programa d'intercanvis entre casals municipals de la província de Barcelona
"Tens molt per veure!" promogut per la Diputació de Barcelona.

El col·lectiu que va participar a l’intercanvi
estava format per 50 persones dels Casals
de la Gent Gran de Ribes i Les Roquetes de
Sant Pere de Ribes, que van venir acom-
panyades de la tècnica de la Gent Gran del
municipi, Carme González. L’expedició va
ser rebuda pel 2n tinent d’alcalde de l’A-
juntament, Pere Grau i la responsable del
Casal de la Gent Gran, Begonya Pujol, al
llarg de la jornada s’hi va afegir l’alcalde, Ig-
nasi Simón. L’acte també va comptar amb
la presència de la Diputada adjunta de l’À-
rea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona, Teresa Padrós.
Un cop feta la recepció, la jornada va se-
guir amb un esmorzar, i amb una visita

pel casc antic del poble i l’Ermita de Sant
Valerià. Després del recorregut turístic,
tots els assistents van gaudir d’un dinar i
d’un ball a les instal·lacions del Casal de
la Gent Gran. Una de les sorpreses amb
les que va comptar la jornada d’inter-
canvi va ser la desfilada de moda que van
protagonitzar algunes dones del col·lec-
tiu de la gent gran de Lliçà d’Amunt.
La visita de Lliçà d’Amunt a Sant Pere de
Ribes es va fer l’11 de juny passat. Lliçà
d’Amunt és el segon any que participa en
aquest programa que té l’objectiu de conèi-
xer i compartir les característiques culturals,
gastronòmiques i històriques d’altres mu-
nicipis de la província de Barcelona.

Gent gran de Sant Pere de Ribes 
visita el municipi
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“Tu pots, nosaltres podem!”
L’Ajuntament a través del Pla d’Igualtat, demana el compromís, la solidaritat i la denúncia de
tota la ciutadania per fer front a la violència masclista exercida contra les dones.

EXPOSICIÓ 
Amor?
Data: Del 3 al 16 de novembre
Lloc: Casal de la Gent Gran
Horari de visita: 
de dilluns a divendres de 15 a 20 h
Divendres, dissabtes i diumenges de 10 a 13 h
Visites concertades pels centres escolars

XERRADA
Homes: amor o violència?
Inauguració de l’exposició Amor?
A càrrec de Daniel Gabarro, de l’Associació
AHIGE (Associació d’Homes per la Igualtat de
Gènere) mestre i psicopedagog.
Data: 4 de novembre
Hora: 18.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

RACÓ DEL CONTE
“El rei de la selva”
A càrrec de Maite Mompart
Data: 7 de novembre
Hora: 17 h 
Lloc: Biblioteca IES Lliçà

TALLER DE RELAXACIÓ
A càrrec d’Esther Menéndez
Dates: 5, 12, 19 i 26 de novembre

7, 14, 21 i 28 de desembre
Hora: de 17 a 18.30h / d’11.30 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: Pla d’Igualtat (Serveis Socials) i a
l’Espai Dona al web municipal

SESSIÓ DE TREBALL
Destinada al personal professional de l’equip
d’atenció a les dones a càrrec de Consuelo Ba-
rea, metgessa psicoterapeuta especialista en
violència masclista.
Data: 7 de novembre
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: Serveis Socials  

XERRADA
Assetjament sexual 
al món laboral
Adreçada a l’alumnat del SEFED i els usuaris i
usuàries del SOVT. A càrrec de Carme López de
CC.OO.
Data: 20 de novembre
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

LECTURA DEL MANIFEST CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
A càrrec de Les Dones del Tenes i posterior au-
dició musical del cor de Noies de l’Escola de
Música La Vall del Tenes
Data: 25 de novembre
Hora:19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

TAULA RODONA
Serveis i Recursos de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt per a les dones víctimes de
la violència masclista.
A càrrec de la doctora Marga Vilageliu, Lola
Lema, treballadora social i coordinadora de Ser-

veis Socials, Patrícia Mestre, advocada del PADI
i representants de la Policia Local.
Data: 26 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues

CINEFORUM
Las vidas de Celia, d’Antonio Chavarrías 
Data: 14 de novembre 
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Data: 27 de novembre 
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues

El 25 de novembre és el Dia Internacio-
nal contra la violència masclista en me-
mòria de dues germanes que van ser
brutalment assassinades l’any 1960 per
la dictadura de Trujillo a la República
Dominicana per considerar-les revolu-
cionàries i enemigues del règim.
El nostre municipi, sota el lema “Tu
pots, nosaltres podem!” es suma a la ce-
lebració d’aquest dia amb diferents acti-
vitats que es desenvoluparan entre els
dies 3 de novembre i 5 de desembre.
L’objectiu de totes les activitats és cons-
cienciar i sensibilitzar a la població del
greu problema que suposa la violència

masclista en la nostra societat. Malgrat
les mesures i l’esforç de les administra-
cions continuen morint dones a mans
de les seves parelles. La violència contra
les dones es sol considerar un problema
de l’àmbit privat, el que mostra la
manca de conscienciació de la població
vers les agressions a les dones. Des de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a tra-
vés del Pla d’Igualtat, es demana el
compromís, la solidaritat i la denúncia
de tota la ciutadania per fer front a
aquest tipus de violència. La gran majo-
ria de denúncies les presenten les prò-
pies víctimes, i una altre gran part la po-

licia. En comparació és molt baix el per-
centatge de familiars, amics i persones
de l’entorn de les víctimes que denun-
cien. “Tu pots, nosaltres podem!”  pre-
tén sensibilitzar i transmetre un mis-
satge de responsabilitat conjunta a tota
la població: entre tots hem d’acabar
amb la violència masclista i podem can-
viar la societat en la qual vivim elimi-
nant la violència que no és un acte justi-
ficable sota cap concepte.
A més, cal donar la importància que té a
l’educació dels més petits en l’àmbit fa-
miliar, el treball, a les escoles i cal que
entenguin la necessitat de tenir una

convivència construïda des de la igual-
tat i el respecte. 
Des del Pla d’Igualtat del municipi es
convida a tots els homes i dones de Lliçà
d’Amunt a mostrar el seu rebuig contra
la violència masclista. Tots aquells que
ho desitgin podran deixar constància
dels seus pensaments i opinions en unes
peces de colors que es distribuiran a es-
pais concrets del municipi i que el ma-
teix dia 25 de novembre formaran un
trencaclosques i s’exposaran al Centre
d’Atenció Primària de Lliçà d’Amunt
com a testimoni dels lliçanencs i lliça-
nenques.

A C T I V I TAT S  P R O G R A M A D E S

“Guía de los derechos de la mujeres
víctimas de violencia de género. 
Ministerio de Igualdad” 

En aquesta guia editada pel Ministeri d’I-
gualtat, es troba tota la informació relacio-
nada amb els drets de les dones que han
estat víctimes de violència. La informació
abasta tots els àmbits: jurídic, laboral i
econòmic. Recordeu també que hi ha, du-
rant les 24 hores del dia, a disposició de
les dones maltractades, el telèfon d’ajuda i
denúncia  016.

http://www.obervatorioviolencia.org/
upload_images/File/DOC1220605357_
Guia_derechos.pdf
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L’ALCALDE, IGNASI SIMÓN, I LA REGIDORA DE GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA, ELISENDA MONTSERRAT, AMB LES PERSONES HOMENATJADESPASTÍS DEL 90È ANIVERSARI

Homenatge a la gent gran de 90 anys 
El passat 1 d’octubre l’Ajuntament va celebrar l’Acte d’Homenatge a les persones que enguany fan 90 anys, dins de la programació
de la Setmana de la Gent Gran, que ha tingut lloc del 25 de setembre al 30 d’octubre.

A l’acte van assistir 16 avis i àvies del
municipi, acompanyats pels seus fami-
liars, que van rebre de mans de l’alcalde,
Ignasi Simón, i la regidora de Gent
Gran i Benestar i Família, Elisenda
Montserrat, una placa commemorativa
amb motiu de la celebració. Després de
l’emotiu acte de lliurament de les pla-
ques, va ser el moment de bufar les es-
pelmes del pastís com a acte simbòlic
per commemorar el 90è aniversari de
tota la gent gran homenatjada. 

D’entre les diverses activitats que es por-
taran a terme durant la setmana cal des-
tacar les que involucren entitats i empre-
ses locals relacionades amb el món
científic, que de ben segur sorprendran a
més d’un pel seu alt nivell i interès.
Els infants i joves tindran la seva pròpia
programació, amb tallers als centres es-
colars i als casals de joves Els Galliners el
dia 22 de novembre.
El cap de setmana concentrarà els actes
més emblemàtics, com la demostració
de vehicles elèctrics, amb motos que po-
den arribar als 100 km/h i tallers didàc-

tics, la nit d’astronomia, la matinal d’or-
nitologia o la sessió d’aeronàutica apli-
cada a càrrec del club d’aeromodelisme.
Un altra activitat que mereix ser desta-
cada és la Fira de serveis i productes am-
bientals dels dies 22 i 23 de novembre,
que vol esdevenir un petit punt de tro-
bada entre professionals i usuaris i que
mostrarà diferents estris i instal·lacions
que faran més sostenible la nostra llar,
com solucions pels contenidors de reco-
llida selectiva, calderes de biomassa, pla-
ques solars o reaprofitament d’aigua de
pluja i aigües grises.

A més, l’interès per la ciència tindrà
premi: qui resolgui correctament qua-
tre dels problemes de lògica que diària-
ment sortiran al web municipal durant
aquella setmana o qui assisteixi a qua-
tre activitats de les programades, en-
trarà en el sorteig de dos caps de set-
mana per a dues persones al Centre de
natura i desenvolupament sostenible
dels Pirineus de Les Planes de Son, al
Pallars Sobirà, on podran gaudir d’un
paisatge magnífic tot realitzant activi-
tats educatives en un edifici bioclimà-
tic d’alt nivell.

MEDI AMBIENT

Amb motiu de la celebració de la Setmana de la Ciència a tot el país, l’Ajuntament ha programat tot un seguit d’activitats
dirigides a públics diversos per tal d’estimular el coneixement científic, fonamental pel progrés de la societat i, en especial,
per sensibilitzar la població sobre qüestions ambientals com el canvi climàtic, les energies renovables, el reciclatge i la
construcció sostenible.

Setmana de la Ciència del 17 al 23 de novembre
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DURANT LA SETMANA DE 
LA CIÈNCIA

Als CEIP del municipi
Tallers sobre energies renovables i instal·lació d’e-
nergia solar a les diferents escoles del municipi

A l’IES
Xerrada sobre Espai i Astronomia, a càrrec d’Al-
bert Tomàs, director tècnic de NTE, empresa de
Lliçà d’Amunt col·laboradora habitual de l’Agèn-
cia Espacial Europea i la NASA.
Tallers sobre Energies Renovables

Reunió informativa inicial del projecte de
compostatge domèstic
Dirigit a les famílies voluntàries que s’hi han ins-
crit i a d’altres interessats en el tema.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Hora: 20.00 h

Xerrada el Ganxo
Títol xerrada: Doctor, què tinc?
L'enginyeria genètica en el diagnòstic d'enferme-
tats humanes
A càrrec de Jordi X. Feliu, doctor en Biologia
mol·lecular especialitzat en biotecnologia, de
l'empresa Biokit.
Lloc: Casal d'avis, 20.00 hores

Mostra de vehicles elèctrics
Associació Volt-tour
Passejada i concentració a Plaça Catalunya
De 10.00  a 18.00 h
Veniu a comprovar que els vehicles elèctrics són una
alternativa real a la mobilitat sense provocar conta-
minació! L’associació Volt-tour ens ensenyarà una
quinzena de cotxes particulars dels seus mem-
bres, dels més senzills als més espectaculars, que
han participat en diferents mostres i ral·lis a Cata-
lunya i França. També es podran veure i provar els
Segway, impulsats per la inclinació del cos estan re-
volucionant el transport i la mobilitat a les ciutats.
Es faran tallers didàctics durant el matí i tarda.

Fira de mostres de productes i 
serveis ambientals
Aquí trobareu tot allò que necessiteu a casa vos-
tra per poder reduir la vostra petjada ecològica o
impacte ambiental: energia solar, calderes de
biomassa, aprofitament d’aigües, contenidors,
compostadors, mecanismes d’estalvi d’aigua,
etc. Teniu dubtes sobre com fer tot això a casa?
Acosteu-vos a la Fira i en parlarem!
Lloc: Casal d’avis
Horari: D’11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

A PARTIR DE LES 16.00 H ALS 
GALLINERS ES FARAN DUES 
ACTIVITATS PELS JOVES:

Presentació d’un vehicle solar desmuntable.
Es muntarà el vehicle solar elèctric i els joves el
podran provar!

Presentació de dos treballs sobre canvi 
climàtic i robòtica
L’Equip “Segadors dn’Aps”, grup de joves de la
Vall del Tenes especialitzats en ciència i robò-
tica, faran una presentació d’un treball sobre
Canvi Climàtic i  faran la demostració del Robot
que estan preparant per afrontar la competició
“First Lego League” que es celebrarà al desem-
bre. Aquest equip va guanyar com a campions
absoluts el concurs a Espanya en l’edició del
2006 i va participar en la final internacional a
Noruega. A la passada edició del 2007 va fer
molt bon paper i els van convidar a anar a la final
d’Atlanta (EUA), tot i que no hi van poder assis-
tir. També han participat al concurs de robòtica
“Robolot” i al concurs de robòtica de la UPC a
Terrassa.

Nit d’observació astronòmica
A càrrec de membres del Club d’Aeromodelisme.
Veniu a observar els astres del firmament i a en-
tendre millor el paper del nostre petit planeta a
l’univers.
Ca n’Amell, carretera de Caldes a Granollers, al
costat de l’església de Santa Justa. 23.00 h
A càrrec de Ferran Ginebrosa y Jordi Solaz

Matí de portes obertes d’aeromodelisme
Club d’Aeromodelisme
Els membres del club ens explicaran els princi-
pis de l’aeronàutica i ens demostraran perquè
poden volar els avions tot ensenyant-nos les se-
ves maquetes i avions a escala. Una activitat que
agradarà a petits i grans!
Lloc: Ca n’Amell, carretera de Caldes a Grano-
llers, al costat de l’església de Santa Justa
Hora: De 10.00 a 13.00 h

Matinal d’ornitologia
El Grup d’Ornitologia del Tenes  i Parus - Grup
de Natura del Vallès, entitats naturalistes espe-
cialitzades en aus, faran una demostració de
captura i anellament d’aus silvestres amb finali-
tats científiques i ens explicaran la gran diversi-
tat d’ocells que actualment es detecta al riu Te-
nes tot fent petits itineraris de descoberta. Veniu
a conèixer aquests “altres” lliçanencs voladors!
Lloc: Parc del Tenes
Hora: De 10.00 a 14.00 h

Fira de mostres de productes i 
serveis ambientals
Continua la Fira el diumenge pel matí. 
Veniu a esmorzar amb nosaltres amb productes
artesanals i/o biològics de la Vall del Tenes i la
comarca. Consumir productes propers i respec-
tuosos amb el territori i la natura també és una
manera de ser més sostenible.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Horari: Diumenge de 10.00 a 14.00 h – Esmorzar
renovable a les 11.00 h

Concurs de problemes de lògica 
El web municipal us proposarà cada dia de di-
lluns a divendres un problema de lògica. Diver-
tiu-vos amb la ciència i envieu la vostra resposta
per correu electrònic! Entre els encertants es
sortejarà un cap de setmana per a dues perso-
nes al Centre de Natura i Desenvolupament Sos-
tenible de les Planes de Son.

Carnet segellable d’assistència a activitats
la Setmana de la Ciència
Si assistiu als actes públics de dijous a diu-
menge us segellarem un petit carnet de científic
afeccionat. Si assistiu a quatre actes podeu por-
tar el carnet a l’Ajuntament i entre tots els assis-
tents es sortejarà un cap de setmana per a dues
persones al Centre de Natura i Desenvolupa-
ment Sostenible de les Planes de Son.
El Centre de Natura i Desenvolupament Sosteni-
ble de les Planes de Son, al Pallars Sobirà, és el
buc insígnia de la Fundació Territori i Paisatge de
la Caixa de Catalunya, amb un edifici de màxima
integració paisatgística i minimització de l’im-
pacte ambiental i una programació de tallers i
activitats d’allò més interessant per a tothom.

DIJOUS 20 DE NOVEMBREDIJOUS 20 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 21 DE NOVEMBREDIVENDRES 21 DE NOVEMBRE

DISSABTE 22 DE NOVEMBREDISSABTE 22 DE NOVEMBRE

P R O G R A M A C I Ó  S E T M A N A  D E  L A  C I È N C I AP R O G R A M A C I Ó  S E T M A N A  D E  L A  C I È N C I A
DIUMENGE 23 DE NOVEMBREDIUMENGE 23 DE NOVEMBRE

I DURANT LA SETMANA...I DURANT LA SETMANA...
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El passat 4 d’octubre la Policia Local de
Lliçà d’Amunt va celebrar la diada del
seu patró, Sant Miquel, en un acte oficial
que va congregar als membres del cos, els
seus familiars i l’equip de govern. Durant
l’acte, l’alcalde, Ignasi Simón, va elogiar
la feina feta pels agents i va voler destacar
que “tenim una policia amb molta inicia-
tiva i amb una mentalitat molt positiva
per resoldre problemes, problemes que
moltes vegades sobrepassen les seves
competències”. L’alcalde també va mani-
festar l’orgull de poder comptar amb una
policia com aquesta i la seva satisfacció
per poder treballar amb aquest cos.
Ignasi Simón també va assegurar que
des de l’equip de govern s’intenta no es-
catimar recursos amb un servei tan im-
portant per la població com és la segu-
retat ciutadana i per això “hem invertit
temps i diners, entre altres coses, amb
promocions internes, amb la compra
de noves eines informàtiques que facili-
ten la gestió i el control d’aquest servei
policial, també estem invertint en mi-
llores de les dependències policials, am-
pliant la zona de descans i vestuaris i en
el canvi d’un dels vehicles policials per
un de nou amb unes millors caracterís-
tiques”. L’alcalde va encoratjar al con-
junt del cos policial a continuar fent la
feina tan bé com fins ara. Per acabar el
seu discurs, va voler agrair i fer un reco-
neixement especial al caporal Carles
Bazán pel treball realitzat fins ara i va

destacar la seva tasca com a imprescin-
dible per al bon funcionament del cos.
Daniel Soriano, cap de la Policia Local,
va voler recordar els orígens de la policia
a Lliçà d’Amunt. Va fer referència a l’any

1984, any en el que es va fundar la Poli-
cia Local de la Vall del Tenes amb l’ob-
jectiu de prestar un servei de seguretat
però amb l’esperit de prestar el major
grau de servei possible a la ciutadania

per tal d’augmentar la seva qualitat de
vida. Daniel Soriano va destacar que “en
aquell moment els alcaldes que forma-
ven la mancomunitat van entendre el
concepte de seguretat des d’un prisma
ampli i van voler que estiguessin pre-
sents en el nou cos valors com ara la de-
dicació, la motivació, la humanitat, l’as-
sistència, l’honestedat o la proximitat,
uns valors que en el present la nostra po-
licia ha sabut heretar”.

L’acte va acabar amb els següents reco-
neixements:
• Alejandro Suñé ibarra, 1r classificat del

II Campionat de Tir de la Policia Local
de Lliçà d’Amunt

• A l’equip de futbol de la Policia Local
guanyador del Torneig Interpolicial de
Futbol Sala de Lliçà d’Amunt

• A l’Agent Javier Pineda García, per la
seva destacada progressió en el seu lloc
de treball

• A tots aquests agents per la seva desta-
cada participació en la intervenció po-
licial del dia 16-05-08 relacionada
amb el tràfic de drogues:
-  Al Caporal Manel Montesino Sánchez
-  Al Caporal Jesús Nieto Bartolomé
-  A l’Agent Susana Moreno López
-  A l’Agent Luís Miguel Peguero Usero
-  A l’Agent Albert Montes Tena
-  A l’Agent Néstor Navarro Calvo
-  A l’Agent José Rubio López-Zuazo
-  A l’Agent Christian Pérez Maraver 

GOVERNACIÓ

Lliçà d’Amunt celebra el dia del Patró 
de la Policia Local
Prop d’un centenar de persones van assistir a l’acte que va contar amb la presència de l’alcalde, Ignasi Simón, que va voler
destacar la important feina que desenvolupa aquest cos de seguretat al municipi.

AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT

L’ALCALDE, IGNASI SIMÓN, VA FER ENTREGA DE DIVERSOS PREMIS A ALGUNS AGENTS

TODO EN REFORMAS,

• INTERIOR Y EXTERIOR
• FACHADAS
• TERRAZAS
• COCINAS
• BAÑOS
• CALEFACCIÓN
• INSTALACIONES, …

BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES.
15 AÑOS NOS AVALAN

REFORMAS FERNÁNDEZ

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

� 637 741 299
� 637 741 297

Jesús Fernández

Elisabeth Paniagua
Cortada

L o g o p e d a
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338
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Finalitza la celebració de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Un ple municipal infantil va posar el punt i final a les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Lliçà d’Amunt

LA SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

PROMOU L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC

PLE MUNICIPAL AMB LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES

DELS CEIP DE LLIÇA D’AMUNT

ACTIVITAT ESCOLAR ACTIVITAT AMB ESCOLARS PER LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC

RECORREGUT AMB AUTOBUSOS ANTICS JOC INFANTIL DE L’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ

DEL TRANSPORT PÚBLIC

El nostre municipi des de l’any 2000
s’adhereix any rere any a aquesta inicia-
tiva. L’objectiu de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, que aquest
any s’ha desenvolupat entre el 22 i el 29
de setembre, és propiciar que els ciuta-
dans europeus esdevinguin conscients
que per combatre la contaminació i ma-
lestar causats per l’augment del parc de
vehicles s’ha d’actuar individualment i a
nivell de ciutat o poble, apostant per vies
de transport alternatives. Com a dada
exemplificadora cal destacar que a Lliçà
d’Amunt hi ha 776 vehicles per cada mil
habitants, això suposa un mitjana que és
un 22,4% superior que a la resta de Ca-
talunya, on la xifra se situa en els 624 ve-
hicles per cada mil habitants. La xifra
encara és més alarmant si la comparem
amb el barem europeu on per cada mil
habitants es contabilitzen 411 cotxes. El
nostre municipi té una mitjana molt ele-
vada i és per això que les activitats orga-
nitzades per l’Ajuntament de Lliçà d’A-
munt hagin estat orientades a fomentar
l’ús del transport públic, a conscienciar
als ciutadans sobre els riscos associats a la

contaminació i la importància de pro-
moure un model de mobilitat  que a mig
i llarg termini ens ajudi a gaudir de ciu-
tats i pobles més tranquils i sense conta-
minació. I és que a la societat actual pa-
tim una contradicció: volem ciutats per
a les persones, habitables i tranquil·les,
però ens costa renunciar a la mobilitat
basada en el cotxe.
Els dies 23 i 24 de setembre es van fer
dos tallers adreçats als alumnes de 4rt i
5è dels CEIP de Lliçà d’Amunt. El pri-
mer d’aquests tallers el van fer els alum-
nes de 4rt. Sota el lema “Al carrer, tots
pintem” els més petits del municipi van
dibuixar sobre diferents murals motius
de mobilitat sostenible i segura. Com
en anteriors edicions els dibuixos selec-
cionats del taller es podran veure a la pà-
gina web de l’Ajuntament (www.llica-
munt.cat).
Al segon dels tallers, “Tens el teu bus”,

els alumnes van construir una maqueta
d’autobús amb material reciclat. Per tal
d’aconseguir una participació més ac-
tiva, com a novetat aquest any, es va
comptar amb quatre jocs sobre mobili-

tat ideats per l’Associació per a la Pro-
moció del Transport Públic (PTP) i un
taller de construcció de xapes amb mo-
tius relacionats amb el tema. 429 alum-
nes lliçanencs han participat d’aquestes
activitats durant la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible i Segura 2008.
Un altre de les activitats que es van po-
der viure durant la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible i Segura va tenir lloc el
passat 28 de setembre. Va consistir en
una passejada d’autobusos antics per Bi-
gues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana,
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall.
A més, les quatre escoles del municipi
també es van adherir a la campanya “A
tots ens mou una causa”, de la Generali-
tat de Catalunya i l’Autoritat del Trans-
port Metropolità. En aquesta cam-
panya, adreçada al públic en general i
també a les escoles, els alumnes del mu-
nicipi van poder participar a través d’In-
ternet per fer públic el valor social o la
causa que els mou a utilitzar el transport
públic. El resultat, a nivell de tota Cata-
lunya, d’aquesta votació ha estat el se-
güent:

- Ambientalistes: 33,4%
- Idealistes: 23,87%
- Estalviadors: 27,77%
- Segurs: 14,96%

Els actes d’aquesta celebració van finalit-
zar el passat 7 d’octubre en un ple munici-
pal, dintre de la campanya “A tots ens
mou una causa”, on alumnes de 6è dels
diferents CEIP del municipi van formular
preguntes als membres de l’equip de go-
vern sobre diferents aspectes relacionats
amb la mobilitat sostenible, preguntes
com ara per què no hi ha més diversitat
d’horaris d’autobusos, sobre la possibilitat
d’adequar un carril bici al municipi, sobre
el transport escolar o si algun dia arribarà
el tren a la població. Durant aquest ple, els
alumnes assistents van poder veure en pri-
mícia l’exposició sobre el nou servei de
Bus Exprés que dona servei als municipis
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes
(Lliçà de Vall, Bigues, Santa Eulàlia de
Ronçana i Lliçà d’Amunt) i a Parets del
Vallès i que servirà per comunicar totes
aquestes poblacions d’una manera més rà-
pida i eficaç amb Barcelona.



Qualsevol de les nostres activitats diàries requereix
consumir energia i, derivat d’això, un país sense
fonts d’energia no pot desenvolupar-se i aconseguir
un nivell de vida adequat. Per altra banda, però, tot
consum energètic té unes repercussions directes
sobre el medi ambient i és per això que cal fer-ne un
consum responsable. 

L’energia es pot obtenir de moltes fonts diferents,
unes que tenen més efectes negatius sobre el medi
natural i d’altres que en tenen menys. En aquest
sentit cal diferenciar les energies no renovables de
les energies renovables. 

Les fonts d’energia no renovables són aquelles pro-
vinents de recursos que tenen un cicle de substitu-
ció molt lent, com els combustibles fòssils (petroli,
gas natural) o l’urani.

En contraposició, les fonts d’energia renovable
són energies netes i inesgotables proporcionades
per la natura amb un impacte pràcticament neu-
tre sobre el medi ambient. Són autònomes i con-
tribueixen a reduir la dependència dels països
dels subministraments exteriors, com el petroli o
el gas natural:

• Energia solar: energia dels rajos solars que s’apro-
fita directament en forma de calor. S’aprofita per
escalfar aigua o per produir energia elèctrica.

• L’energia eòlica: els molins de vent utilitzen la força
del vent per moure les aspes i convertir aquesta
energia en electricitat.

• La biomassa és la matèria orgànica tant animal
com vegetal i els materials procedents de la seva
transformació. S’aprofita per a la generació de bio-
combustibles, energia calorífica i per a la producció
d’electricitat. 

LA PLANA I EL BOSC. NÚM 1

LES 
ENERGIES 

RENOVABLES

LA PLANA I EL BOSC NÚM. 1

Amb aquesta edició del butlletí municipal us pre-
sentem el primer número de La plana i el Bosc.
Aquest suplement especial sobre medi ambient
sortirà periòdicament amb la voluntat d’informar
la ciutadania sobre aquells aspectes clau per en-
tendre què està passant en el nostre entorn, quin
és el nostre paper en el conflicte ambiental i
quina és la nostra responsabilitat per resoldre’l.

En aquesta primera edició hem triat dos temes im-
portants. El primer, que afecta tot el planeta i que
tindrà efecte també sobre nosaltres, és l’ús de l’e-
nergia i la relació amb el canvi climàtic  Les energies
renovables seran protagonistes durant els propers
anys per dos motius: perquè han assolit un grau de
desenvolupament tecnològic suficient per ser una
alternativa real a les fonts d’energia convencional, i,
el principal, perquè el seu ús no provoca contami-
nació de l’atmosfera i, per tant, esdevenen una ma-
nera de lluitar contra el canvi climàtic. A banda, l’ús
més eficient de l’energia, és a dir, gastar-ne menys
per fer el mateix, serà també un dels importants
camps de treball en aquest àmbit.

L’altre tema, més proper a nosaltres, és el trist es-
pectacle de l’abocament de residus a les zones
rurals. Des de papers i bosses a electrodomès-
tics, runa i restes vegetals, no hi ha marge ni racó
dels nostres marges, camps i boscos que quedin
lliures d’aquesta plaga. La degradació visual és
òbvia i també els riscos sanitaris i ambientals. Cal
netejar aquests indrets, però, sobretot, cal no
embrutar-los primer.

Esperem que aquesta informació us sigui útil.



• L’energia hidroelèctrica, en què es produeix electri-
citat a partir de l’energia mecànica dels salts d’ai-
gua dels cursos inicials dels rius.

• L’energia geotèrmica, consistent en aprofitar la calor
procedent de l’interior de la terra, que pot produir es-
calfament de l’aigua, com és el cas de les aigües ter-
mals, o produir electricitat amb turbines de vapor.

A Catalunya1 la principal font d’energia consumida
és el petroli, seguida per la nuclear i el gas natural.
El màxim consum energètic que fem és degut al
transport i a la indústria, representant entre tots dos
més del 70% del consum. Aquest model energètic
afavoreix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera, i, per tant, el canvi climàtic, ja que el 75%
de les emissions es deuen als combustibles fòssils.

A Lliçà d’Amunt, segons dades de l’Auditoria Am-
biental de l’any 2000, es consumeixen unes
21.000 tones equivalents de petroli, que prove-
nen de:

• Energia elèctrica, 21%, 50 milions de kilowats, dis-
tribuït amb un 51% el sector domèstic, un 42% el
sector industrial i un 7% l’enllumenat públic. 

• Gasos liquats del petroli (propà i butà), 3,4% , 694
tones equivalents de petroli  

• Combustibles líquids (gasoil i gasolina), 71%,
14.656 tones equivalents de petroli

• Combustibles sòlids (llenya i carbó), 4,6%, 960 to-
nes equivalents de petroli 

• Energies de producció local (plaques solars),
0,01%, 1,9 tones equivalents de petroli

El gas natural s’ha implantat recentment al muni-
cipi i encara no es disposa de dades de consum
globals.

Per tant, d’acord amb les xifres exposades,
podem arribar a una conclusió clara: tenim
una dependència total de fonts d’energia ex-
ternes al nostre territori.

EL FUTUR ENERGÈTIC A LLIÇÀ D’AMUNT

En els propers anys l’Ajuntament farà una aposta
decidida per les energies renovables i la lluita contra
el canvi climàtic, promovent la instal·lació de pla-
ques solars en edificis públics existents, superant
els mínims normatius que s’exigeix en nous edificis i
introduint noves fonts d’energia renovable amb va-
lor afegit pel sector públic i privat, com és el cas de la
biomassa.

La biomassa és la matèria derivada de restes vege-
tals que es pot utilitzar amb finalitats energètiques,
sobretot per cremar-la en calderes domèstiques o
industrials. Com que la recollida de restes vegetals
procedents dels jardins i la neteja dels boscos pot
ser una de les fonts de biomassa, el seu aprofita-
ment revertiria en una millora de la gestió dels resi-
dus i en una reducció dels risc d’incendi als boscos
de Lliçà d’Amunt. I, per l’altra banda, tècnicament es
considera que el balanç d’emissió de CO2 de la com-
bustió de biomassa és zero, ja que el carboni ha es-
tat fixat prèviament de la mateixa atmosfera, per la
qual cosa l’ús de biomassa també és una mesura de
lluita contra el canvi climàtic.

(1) Estudi realitzat al 2003 en relació al Pla d’energia 2006-2015, Institut Català d’Energia
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Les feines realitzades aquesta primavera de desbros-
sament de la vegetació de les franges de protecció
d’urbanitzacions contra incendis forestals ens han
portat dues sorpreses, una de bona i una de dolenta:

La primera és que existeixen uns espais naturals
sorprenents i molt agradables en l’entorn immediat
de les urbanitzacions, però amagats a la part del da-
rrere de les cases. 

I la segona és que, malauradament, s’hi troben grans
quantitats de residus de tot tipus abandonats o llen-
çats sense escrúpols des de les parcel·les.

Per desgràcia els abocaments de residus d’aquest
tipus no es limiten al perímetre de les urbanitza-
cions. Apropeu-vos a qualsevol marge o racó dels
nostres boscos i serà difícil no trobar-hi alguna
llauna de beguda o un saquet de runes o rajoles de
la cuina. En alguns casos es tracta d’abocaments
fets per empreses, on es troben saques plenes de
runes, mobles, etc, procedents probablement d’o-

bres o de buidats de pisos o cases, de neteges de
parcel·les, etc.

Aquesta pràctica incívica no pot ser tolerada per
més temps ja que, a banda d’incomplir la norma-
tiva, es degraden i es malmeten uns espais fores-
tals i agrícoles de manera vergonyosa. Sovint
aquestes zones afectades al voltant de les urbanit-
zacions són torrents, amb una presència de vege-
tació i fauna d’alt interès natural que queda anorre-
ada si al costat s’hi troba una bateria de cotxe
tombada o una rentadora rovellada, per citar un pa-
rell d’exemples reals.

A més, en alguns espais hi ha la possibilitat i l’inte-
rès municipal de crear itineraris lúdics de passeig
i descoberta del medi, que podrien ser aprofitats
tant pels veïns de la zona, com per excursionistes
o fins i tot per grups escolars, i que es podrien re-
lligar amb d’altres itineraris com els senders de
petit o gran recorregut que transcorren pel nostre
municipi.

ELS 
ABOCAMENTS

INCONTROLATS
A ESPAIS 

NATURALS
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No n’hi ha prou de preocupar-se del canvi climàtic o
de queixar-se quan es veu brutícia pels marges o
bosses fora dels contenidors. Cal que ens mobilit-
zem pel nostre planeta des del nostre domicili, a
Lliçà d’Amunt, utilitzant la màxima de “Pensa global-
ment, actua localment”.

La lluita contra el canvi climàtic i l’estalvi d’energia

L’estalvi energètic depèn dels petits canvis que po-
dem fer en les activitats diàries.  Modificant els
nostres hàbits de consum ajudem a la millora de
l’entorn:

• Si voleu construir una casa nova o rehabilitar-ne
una de vella es poden introduir moltes mesures per
fer-la eficient energèticament. Aquestes mesures
no representen un increment de preu significatiu
en l’obra i en canvi estalviaran costos al seu propie-
tari en el dia a dia. 

ALGUNES D’AQUESTES MESURES SÓN:

• Orienteu la casa cap al sud o sud-oest de manera
que es capti la màxima radiació a l’hivern i la mí-
nima  a l’estiu.

• Invertiu en un bon aïllament: les pèrdues d’energia
i de diners vénen dels mals aïllaments. Podeu es-

talviar fins el 70% de costos de calefacció, tant en
cases noves com en rehabilitacions.

• Instal·leu plaques solars tèrmiques, tant per l’aigua
calenta com per la calefacció si es fa pel sistema de
terra radiant. Estalviareu molt combustible!

• Instal·leu plaques solars fotovoltaiques: la vostra
casa es convertirà en una petita central elèctrica
d’energia neta i podreu facturar l’energia produïda a
un preu molt interessant!

La major part d’aquestes mesures actualment ja són
obligatòries, en compliment de la normativa que ho
regula, concretament el Codi Tècnic de l’Edificació i el
Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de crite-
ris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

• Utilitzeu el transport públic. Es consumeix menys
gasolina transportant alhora més viatgers que no
pas un en cada cotxe.

• Utilitzeu la llum solar. Fes servir la llum solar durant
el dia, no utilitzar el llum artificial si no és necessaria.

• Instal·leu bombetes eficients de consum mínim. Tenen
una durada major i consumeixen menys electricitat.

• Netegeu periòdicament la pols de les lluminàries.
Evitarem perdre potencial de llum.

EL NOSTRE
REPTE
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• Utilitzeu electrodomèstics de baix consum. L’efi-
ciència energètica d’aquests aparells ve indicat per
lletres de la A a la G, sent la A la de major eficiència
energètica. 

• No tingueu l’ordinador engegat quan no s’està uti-
litzant. És un consum innecessari d’energia.

• Apagueu el televisor i altres electrodomèstics to-
talment. No deixeu en mode stand-by ja que se-
gueix consumint energia.

EL MANTENIMENT I LA PRESERVACIÓ
DELS NOSTRES BOSCOS, TORRENTS 
I CAMINS

Els residus tenen un lloc on anar, sigui als conteni-
dors o a la deixalleria, però mai als torrents o als bos-
cos. Lliçà d’Amunt té un entorn privilegiat però per
gaudir-lo en bon estat, sense residus, cal que hi in-
tervingui tothom. 

Hem de col·laborar mantenint i preservant aquestes
zones naturals i, fins i tot, denunciant a qui faci el
contrari. Es perseguirà qui ho faci malament, però
també s’ha de prendre la iniciativa social en la recu-
peració i neteja d’alguns indrets, perquè aquests es-
pais són tan nostres com el nostre habitatge i no po-
dem permetre que quatre personatges sense
escrúpols n’abusin constantment degradant-lo amb
tot tipus d’abocaments.

LA PLANA I EL BOSC. NÚM 1

Pere Grau, regidor Medi ambient i Protecció Civil

El nostre repte és agosarat. No és fàcil modificar els hàbits de molts de nosaltres envers l’aprofitament
dels recursos naturals i l’ús i transformació del paisatge que gaudim.

Aquest és el primer d’uns monogràfics que publicarem periòdicament des de la regidoria de Medi ambient.
La constància en la difusió d’un missatge de respecte al medi, en la informació per a la recuperació de mate-
rials utilitzats, en la vigilància de conductes desaprensives, en l’estímul de la sensibilitat cap a la conserva-
ció i observació de la biodiversitat per posar exemples, és fonamental per aconseguir el nostre objectiu.

Aquesta és una acció més en l’exercici del compromís per aconseguir que a nosaltres mateixos ens sigui més
fàcil fer un pas endavant per protegir i estimar allò que ens envolta i que tot sovint veiem però no mirem.

La nostra acció sobre el medi natural necessita d’un intercanvi d’informació entre  totes aquelles persones
que hi volem incidir de manera respectuosa. A la regidoria de medi ambient som un equip de gent engres-
cada que estem a la vostra disposició per canalitzar suggeriments, queixes, informacions, propostes i tot
allò que considereu adient per millorar l’ús col·lectiu del nostre paisatge. Aquest és un objectiu en el que,
sens dubte,  tots plegats hem de treballar en equip.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les regidories de Comunicació i Partici-
pació Ciutadana de l’Ajuntament obren
a tota la població del municipi un procés
per posar nom als diferents parcs munici-
pals. Actualment existeixen 16 parcs que
no tenen un nom concret i que en molts
casos han adoptat el nom de l’equipa-
ment que tenen més proper o el nom del
barri. 

La ciutadania podrà fer les seves propos-
tes omplint la butlleta i dipositant-la a
unes urnes que trobarà a diferents equi-
paments municipals o bé mitjançant l’es-
pai de participació a Internet Consensus
(www.consensu.cat/llicadamunt) on po-
drà omplir la butlleta des del mateix por-
tal i enviar-la telemàticament.
Es podran enviar propostes fins el dia 1
de desembre. Es mirarà que les propos-
tes respectin tots els criteris esmentats
a les bases i al gener es donaran a co-
nèixer totes les propostes perquè to-
thom pugui votar-les. Les votacions es
podran realitzar durant tot el mes de
gener fins a primers de febrer. Durant
el març es donaran a conèixer les pro-
postes guanyadores. 
El procés va adreçat a tota la població en
general. Cada participant només podrà
fer una proposta; marcar un dels parcs del
llistat i escriure el nom proposat al costat.

Els noms han de ser:

- Clars i entenedors
- Que no siguin diminutius
- Que no siguin ofensius 
- Que no siguin noms de persones físiques
- Que no coincideixin amb cap nom de 

carrer existent al municipi

- Que no continguin números ordinals
- En llengua catalana
- Si el nom correspon a una de les temàti-

ques utilitzades en la nomenclatura dels
carrers del municipi, la proposta serà pel
barri en qüestió

CRITERIS

EQUIPAMENTS MUNICIPALS ON ES POT DIPOSITAR LA BUTLLETA

- C.A.P.
- Biblioteca
- Pavelló d’Esports
- Centre Cívic Palaudàries
- Centre Cívic Ca l’Artigues
- CEIP Rosa Oriol
- CEIP Països Catalans
- CEIP Martí i Pol
- CEIP Sant Baldiri
- IES Lliçà
- Local Social Ca l’Esteper

- Local Social Ca l’Artigues
- Local Social Mas Bo
- Local Social Can Farell
- Local Social Pinedes del Vallès
- Local Social Can Costa
- Local Social Can Xicota
- Policia Local
- Casal de la Gent Gran
- Espai Jove el Galliner
- OAC – Oficina d’Atenció al Ciutadà

Finalitza l’exposició sobre el civisme 
“Gràcies. Fem un bon equip”
El passat 12 d’octubre es van tancar les
portes de l’exposició “Gràcies. Fem un
bon equip” que va portar al municipi
la Diputació de Barcelona. L’objectiu
d’aquesta mostra ha estat remarcar la
importància de la presa de consciència
de valors a través de tot el material

gràfic que aportava l’exposició
instal·lada al Casal de la Gent Gran.
“Gràcies. Fem un bon equip” pretén
fer reflexionar als visitants sobre les
conductes cíviques individuals que
contribueixen a que el municipi sigui
un espai més net, més sostenible i amb

una millor convivència, abordant te-
mes com el soroll, la neteja, la sosteni-
bilitat, els espais de convivència, la
mobilitat i la tinença d’animals.
Aquesta exposició, de caràcter itine-
rant, continua ara la seva visita per
d’altres municipis catalans. VISITA A L’EXPOSICIÓ

BUTLLETA
PER OMPLIR 
I RETALLAR

Posa-li nom als parc municipals de Lliçà d’Amunt

�
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S’obren punts d’accés lliure a 
Internet als centres cívics municipals
Amb els cursos d’Iniciació a Internet i correu electrònic que es realitzen als centres cívics,
les regidories de Comunicació i Participació Ciutadana tenen per objectiu apropar el
coneixement i l’ús de les noves tecnologies a la ciutadania, sobretot als sectors de població
amb més dificultat per accedir-hi.

Ara es fa un pas més endavant oferint a
tota la població la possibilitat de poder-
se connectar a Internet en punts d’accés
públic, un servei bàsic al municipi te-
nint en compte les dificultats que tenen
moltes llars per poder contractar serveis
de connexió a la xarxa. 
L’àmplia programació d’activitats als
centres cívics i el fet que les zones amb
els equips informàtics estiguin situades
a sales principals d’aquests equipaments
fa que les franges horàries d’aquest ser-
vei s’hagin hagut d’adequar a la progra-
mació.

Les fraccions seran de mitja hora i els
usuaris i usuàries s’hauran d’apuntar al
mateix moment que vulguin fer ús del
servei en unes graelles situades als centres
cívics. Als menors d’edat se’ls demanarà
una autorització del pare, mare o tutor/a
ja que el centre no es fa responsable de les
consultes que realitzi els menors a la
xarxa. El servei s’inicia com a prova pilot
per conèixer l’acceptació del públic i en
funció de la demanda s’estructuraran
unes normes de funcionament per
treure-li el màxim rendiment al servei i
cobrir així les màximes demandes.  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

HORARIS DEL SERVEI

CENTRE CÍVIC 
CA L’ARTIGUES

Dilluns de 16.00 a 18.00 h
i  20.00 a 21.30 h

Dimarts de 16.00 a 21.00 h

Dimecres de 16.00 a 18.00 h
20.00 a 21.30 h

Dijous de 16.00 a 20.00 h

Divendres de 16.00 a 18.00 h

CENTRE CÍVIC 
PALAUDÀRIES 

Dilluns de 16.30 a 19.30 h

Dimarts de 16.30 a 20.30 h

Dijous de 16.30 a 20.30 h

Divendres de 16.30 a 20.30 h

SALA D’ORDINADORS

Karate al Pavelló 
Municipal 
d’Esports

ESPORTS

Entre les noves activitats
per a adults del gimnàs del
Pavelló Municipal d’Esports
cal destacar les classes de
karate a càrrec del
professor Cèsar Rufo,
cinturó negre 4t dan de
karate Kyokushinkai.

Les classes de karate s’impartiran els di-
lluns i dimecres, de 20.30 a 21.30 ho-
res. Aquesta activitat és gratuïta per les
persones abonades al gimnàs del Pavelló
Municipal d’Esports, i té un preu de 20
euros per les no abonades.

BUTLLETA
PER OMPLIR 
I RETALLAR

�
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L’oficina d’informació i atenció al ciu-
tadà estarà situada al c. de Rafael Ca-
sanova, 8, 1r pis. L’oficina romandrà
oberta els dies 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26 i 28 de novembre, i el 1, 3 i 5
de desembre, de 9.00 a 14.00 hores; i
els dies 11, 18, 25 de novembre i 2 de
desembre, de 16.00 a 19.00 hores.
Aquest any 2008 la Gerència del Ca-
dastre ha realitzat la valoració col·lec-
tiva de caràcter general (antiga revisió
cadastral), procés pel qual s’actualit-
zen els valors cadastral de tots el im-
mobles urbans del municipi.
En el cas de Lliçà d’Amunt, el valor
dels béns immobles ha augmentat una
mitjana d’un 120% des de la darrera
revisió, l’any 1997. La base liquidable
s’actualitzarà a partir del 2009 i s’apli-
carà en un període de 10 anys, amb
un percentatge del 12% anual. Per tal
que l’Impost de Béns Immobles (IBI)
no s’incrementi per sobre de l’IPC, en
la sessió extraordinària del Ple Muni-

cipal, del 26 de juny passat, es va
aprovar la modificació de l’Orde-
nança Reguladora de l’IBI per tal de
determinar nous tipus de gravamen,
d’aquesta manera, es va aprovar la re-
baixa del gravamen del 0,97% al
0,90% per aproximar-lo a l’augment
del 4% de l’IPC.

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL NOVA ESPURNA

El dissabte 15 de novembre, d’11 a 13.30 h, es farà la jornada de 
portes obertes de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, situada a
la Plaça del consell de Cent, per a totes les persones interessades en
visitar-la.

El conseller d’Educació visita 
el municipi

Es notifiquen els nous valors 
cadastrals als propietaris de béns
immobles de naturalesa urbana

EDUCACIÓ HISENDA

DETALL DE LA FAÇANA DE L’ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA

El conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest
Maragall, visitarà Lliçà d’Amunt el divendres 14 de novembre.

El passat mes de juny es va aprovar la Ponència de valors
totals dels béns immobles urbans de Lliçà d’Amunt.
A mitjans del mes d’octubre, la Gerència Regional del
Cadastre de Catalunya-Barcelona va iniciar el procés de
notificació individualitzada a tots els propietaris de béns
immobles del municipi. En els mesos de novembre i
desembre s’habilitarà una oficina d’informació i atenció
al ciutadà per atendre qualsevol consulta referent a les
notificacions.

El motiu de la visita és la inauguració de
l’Escola Bressol Municipal Nova Es-
purna,  que ha iniciat  l’activitat en aquest
curs escolar 2008-2009, i és previst apro-
fitar l’ocasió per fer la inauguració de dos
centres educatius més, que tot i haver-se
creat amb anterioritat, no s’havien inau-
gurat oficialment: el CEIP Rosa Oriol i
Anguera i el CEIP Miquel Martí i Pol.

L’alcalde, Ignasi Simón, rebrà el conseller
d’Educació a l’Ajuntament, i tot seguit es
procedirà a fer el recorregut pels tres equi-
paments educatius. Al llarg de la visita, el
conseller Maragall podrà conèixer de pri-
mera mà les instal·lacions i tractar amb les
persones del municipi implicades en
l’àmbit educatiu: professorat, AMPA, i
responsables municipals, entre d’altres.

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO

Y CONDUCTOS

TODAS LAS MARCAS

C/Maria Fortuny, 5, local
08110 Montcada i Reixac
Tf./Fax 93 572 61 75
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Lliçà d’Amunt celebra la cinquena 
edició de l’Aplec de Palaudàries

El cicle Muda’t presenta l’obra 
“K.L. Reich”

Recordatori del concurs fotogràfic
Memorial Joan Soley

CULTURA

ESGLÈSIA DE SANT ESTEVE DE PALAUDÀRIES

L’Ermita de Palaudàries va acollir aquest
any la cinquena edició de l’Aplec de Palau-
dàries el passat 21 de setembre. Aquest any
la regidoria de Cultura va organitzar una
missa que va començar a les 7 del vespre i
un concert. Sota el títol “Cançons per can-

tar, cançons per escoltar” al concert, que va
comptar amb una setantena d’espectadors,
es va poder gaudir de cançons catalanes,
napolitanes i espirituals negres, a càrrec de
Jordi Vallespí a la veu i Francesc Pagès al
piano.

Aquesta obra de teatre es basa en la novel·la
homònima de Joaquim Amat Piniella, on
s’explica la vida de l’Emili, un jove perio-
dista català, durant els cinc anys que va ser
presoner al camp de concentració nazi de
Mauthausen. Les seves experiències, els
seus amics, els seus records són la més crua
de les veritats, però també les paraules de la
supervivència i l’esperança.

L’obra es podrà veure el 30 de novembre a les
19.00 h a l’Ateneu L’Aliança. Venda d’entra-
des anticipades a partir de l’1 d’octubre a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), el
preu és de 10 euros. La venda d’entrades a
taquilla es farà el mateix dia de l’espectacle, i el
preu és de 12 euros. Les entrades dels socis de
l’Ateneu L’Aliança tenen un preu especial de 10
euros i per als menors de 18 anys, de 8 euros.

Fins al 20 de novembre està obert el plaç
per participar del concurs que té dues te-
màtiques: Lliçà d’Amunt en tots els seus
aspectes i tema lliure sobre muntanya i pai-
satge. Les inscripcions són gratuïtes i cada
participant pot presentar un màxim de 3
fotografies. Les propostes es poden presen-

tar a la regidoria de Cultura i Cooperació
de l’Ajuntament, de dilluns a dijous, de
8.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i di-
vendres de 8 a 14h. El veredicte i lliura-
ment de premis es farà el divendres 12 de
desembre a les 20.00 h a la zona d’exposi-
cions del Pavelló Municipal d’Esports.

Lliçà d’Amunt participa a les 
Jornades Europees del Patrimoni

ALGUNS DELS PARTICIPANTS DE LES JORNADES DEL PATRIMONI

MASIA DE CAN SALGOT

La 9a edició de les Jornades Europees del
Patrimoni a Lliçà d’Amunt va tenir lloc el
passat 28 de setembre i va consistir en un
recorregut guiat per diferents masies del
municipi.
Prop de 50 persones es van concentrar a les
9 del matí a la plaça de l’Església i van ini-
ciar un recorregut guiat que va començar a
la Masia Ca l’Esteper. El recorregut va con-
tinuar fins a la Masia de Can Mas-Pascual i

la Masia Can Salgot i va finalitzar al centre
del poble. Com en anteriors edicions, el re-
corregut va ser guiat pels historiadors de
Santa Eulàlia de Ronçana Xavier Ciurans i
Cinta Catarell, tots dos especialistes en pa-
trimoni. Durant tot el recorregut, els parti-
cipants van poder gaudir del característic
paisatge i la natura del municipi i sobretot
de la historia de les masies i indrets histò-
rics de la nostra població. 

Una cinquantena de persones de totes les edats van
participar el passat 28 de setembre de l’activitat organitzada
per l’Ajuntament amb motiu de les Jornades Europees del
Patrimoni. Aquest grup va fer un recorregut guiat per les
masies de Can Salgot, Ca l’Esteper i Can Mas-Pascual.



CRÒNICA DEL PLE

Ple Ordinari del 25 de 
setembre de 2008

1.- Aprovació de l’acta anterior

AQUEST PUNT ES VA APROVAR
PER UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets 
d'Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets emesos
per l’Alcaldia entre els dies 11 de juliol
al 18 de setembre de 2008. 

3.- Aprovació inicial de la Modificació
pressupostària per transferència
de crèdit 

Es va procedir a l’aprovació inicial de la
Modificació pressupostària per transfe-
rència de crèdit. El regidor d’Empreses
Municipals i Hisenda, Eduard Vadillo,
va explicar que la partida de 70.000 eu-
ros, inicialment, estava prevista per co-
brir el poliesportiu, com no es faria, es
tractava de destinar 50.000 euros a l’ac-
tuació del camí de Palaudàries a Can
Lledó i 20.000 euros més per a la reha-
bilitació del local del carrer de l’Aliança.
Després de l’aclaració d’alguns dubtes
per part del grups d’ERC sobre quina
era la partida concreta en la que s’anava
a fer la transferència de crèdit, aquest
punt es va aprovar. 

PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP:
A FAVOR; ERC: ABSTENCIÓ; ICV-
EUiA: ABSTENCIÓ.

4.- Autorització per a la concertació
d’un crèdit

El Pressupost Municipal per aquest
any preveu l’execució d’inversions per
import de 3.000.000 d’euros a finan-
çar amb la contractació de diferents
crèdits. Donat que l’import de crèdits
pendent de sol·licitar és de 2.116.000
euros, s’han sol·licitat ofertes a dife-
rents entitats financers. Un cop vist
l’informe i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d’Hisenda, el va
proposar al Ple acordar l’autorització a
l’Alcalde a contractar un crèdit per
l’import abans esmentat amb l’entitat
financera que ofereixi les millors con-
dicions en quant a l’euríbor anual, el
seu diferencial, quotes fixes i un ter-
mini de 2 anys de carència i 10 anys
d’amortització, a més d’autoritzar a

l’Alcalde a signar tota la documentació
necessària per fer efectiva la contracta-
ció del crèdit.

PSC: A FAVOR; CIU: A FAVOR; PP:
A FAVOR; ERC: EN CONTRA ; ICV-
EUiA: EN CONTRA

5. Aprovació de baixes de drets reco-
neguts d’exercicis tancats

Un cop vist el dictàmen favorable de la
Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple
va aprovar la baixa dels drets reconeguts
d’exercicis tancats per haver-hi una du-
plicitat en el reconeixement del dret. Els
drets esmentats es referien a una sub-
venció de la Direcció General de Ports i
Transports per polítiques de millora del
transport urbà i una subvenció de la Di-
putació de Barcelona per activitats de
polítiques de diversitat i ciutadania.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP:
A FAVOR; ERC: ABSTENCIÓ; ICV-
EUiA: ABSTENCIÓ.

6. Aprovació inicial de la Modificació
del Pla General al sector discontinu
Can Montcau – Can Malé  

El punt sobre l’Aprovació inicial de la
Modificació del Pla General al sector dis-
continu Can Montcau-Can Malé va que-
dar sobre la taula. L’alcalde, Ignasi Simón,
va explicar que a la reunió amb  la Direc-
ció General de Comerç  es va recomanar
la introducció de l’article 4.8 de la Llei de
Comerç per completar l’expedient, i com
que aquest no hi era es deixava aquest
punt de l’ordre del dia per al proper Ple.

7. Sol·licitud de subvenció per la cons-
trucció de l’Escola Bressol Municipal a
Ca l’Artigues.
El Departament d’Educació i Universi-
tats de la Generalitat de Catalunya va
dictar l’ordre per la qual s’obria convo-

catòria pública per a la concessió de
subvencions per a la creació i la consoli-
dació de places en llars d’infants de titu-
laritat municipal. Donada la voluntat
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
d’ampliar l’oferta de llocs escolars en
llars d’infants amb la construcció d’un
edifici de nova planta, el Ple va aprovar
sol·licitar al Departament d’Educació la
subvenció per la creació de places  per a
infants de zero o tres anys i assumir el
compromís d’executar les obres de
construcció d’un edifici de nova planta
per a la instal·lació d’una Escola Bressol
si es concedeix la subvenció sol·licitada.
La regidora d’ERC, Emi Soler, va dema-
nar que s’incorporés el nombre de pla-
ces escolars a la proposta d’acord, tot i
que aquesta dada ja constés a la docu-
mentació de l’expedient.

UNANIMITAT

8. Afers Urgents 

8.1 Aprovació dels comptes de l’exer-
cici 2007
El Ple va aprovar els estats i comptes
anuals de l’Ajuntament i va acordar ren-
dir els esmentats comptes a la Sindica-
tura de Comptes. 
Des del grup d’ERC, Joaquim Ferriol va
apuntar que tot i que aquest tema s’havia
parlat a la Comissió Especial de Comp-
tes, durant aquesta comissió es va dir que
s’esperaria a tenir l’informe de l’auditoria
realitzada. Ferriol va dir que al no haver
arribat aquest informe es negaven a apro-
var els comptes i va sol·licitar que el ple
esperés a que arribés aquest document
per tal d’examinar-lo i després portar-lo
al Ple, també va assenyalar que era la pri-
mera vegada que s’aprovaven uns comp-
tes sense l’informe de l’auditoria. L’al-
calde, Ignasi Simón, va explicar que
aquests comptes ja havien passat el perí-
ode d’exposició pública, l’interventor ja
havia realitzat l’informe que s’exigeix per
llei i que l’informe de l’auditoria, a més

de no haver arribat, no és un document
obligatori per aprovar els comptes. Mi-
quel Ballester, del grup ERC va apuntar
que si s’aprovaven en el Ple els comptes
llavors no tenia cap sentit l’auditoria.
L’alcalde va concloure que l’equip de go-
vern dona per vàlid l’informe de l’inter-
ventor i que compleixen amb la llei. Va
apuntar, a més, que l’auditoria s’ha fet
sense estar obligats per llei a fer-ho. 

PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP:
A FAVOR; ERC: EN CONTRA ; ICV-
EUiA: EN CONTRA

9. Mocions

9.1 Moció per a la declaració de Lliçà
d’Amunt com a zona lliure d’organis-
mes modificats genèricament
Aquesta moció va ser presentada per l’As-
semblea de Maulets de la Vall del Tenes.
El text plantejava com a objectiu la decla-
ració del municipi com a zona lliure de
productes transgènics i el compromís de
les administracions local i autonòmica
per assolir aquest objectiu amb campan-
yes de sensibilització i d’altres eines. La
moció s’oposa a l’acceptació  de nivells de
contaminació inevitable de transgènics,
així com a l’etiquetatge dels productes
agroalimentaris que no informin de la
presència d’aquests elements en qualsevol
quantitat. Des de l’Assemblea de Mau-
lets, també es demana al Govern de la
Generalitat de Catalunya que iniciï els
tràmits normatius necessaris per declarar
Catalunya com a Zona Lliure de Transgè-
nics, tal i com ho han fet més de 4.500
municipis i més de 170 regions europees. 
L’equip de govern va contestar dient
que no es pot dir o aprovar alguna cosa
sense que els actors implicats hi puguin
dir la seva.

PSC: EN CONTRA; CiU: EN CON-
TRA; PP:  EN CONTRA; ERC: A FA-
VOR; ICV-EUiA: A FAVOR

10. Preguntes

El Grup Municipal d’ERC va presentar
preguntes sobre els temes següents:
1- L’activitat de l’Empresa Municipal
d’Obres
2- La urbanització dels carrers de Can
Franquesa.
3- Les obres de millora a Can Salgot i
Can Farell 
4- El Pressupost d’Ingressos
5- El Pla Estratègic
ICV-EUiA no va formular cap pregunta
en el Ple.
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El passat 20 de setembre va tenir lloc l’O-
pen Infantil que va comptar amb la parti-
cipació de 83 nois i noies de diferents
clubs ciclistes com l’AmuntCC, el cau de
la Bici, Calderí, Bicisprint, Trujillo, Bi-
ciats de Cardedeu o Action Montcada.
El circuit va ser el mateix per a totes les
categories tot i que a mida que la cate-

goria era superior el nombre de voltes al
circuit també augmentava.
Pel que fa al repartiment de trofeus, el
club local, l’AmuntCC va aconseguir-ne
16, seguit pel Calderí, el Trujillo i el Cau
de la Bici amb 2 trofeus respectivament i
Bicisprint, Sant Andreu i Redbull que
van aconseguir-ne un cadascun. 

Èxit de participació de l’Open Infantil de
Lliçà d’Amunt 

Els actes van tenir lloc al Centre Cí-
vic Palaudàries i durant tot el dia es
van desenvolupar gran nombre d’ac-
tivitats que van obtenir una bona
participació. La jornada va començar
a primera hora amb una bicicletada i
una passejada que va venir seguida
d’un esmorzar. A mig matí els mem-
bres de Protecció Civil va fer una ex-
hibició eqüestre i l’Aeroclub R/C La
Vall del Tenes va realitzar una espec-
tacular exhibició d’avions. Paral·lela-
ment es van desenvolupar diferents

activitats esportives com ara el partit
de futbol sala entre els equips sènior
de Palaudalba i el Club Palau. Una
festa de l’escuma per als més petits va
posar el punt i final a la jornada ma-
tinal. 
La tarda va començar amb la desfi-
lada dels Gegants de Lliçà d’Amunt
seguits de nombrosos grups i entitats
del municipi.  Després es va fer un
berenar infantil i la jornada va fina-
litzar amb un sopar solidari per a 170
persones. 

Festival Benèfic organitzat per l’ONG 
La Cabra Solidària

MOMENT DE LA SORTIDA D’UNA DE LES CATEGORIES DE L’OPEN INFANTIL

ASSISTENTS A UN DELS ACTES DEL FESTIVAL

El Servei Comarcal de Català del Vallès
Oriental ha iniciat la campanya de difu-
sió de la 6a edició del programa “Volun-
tariat per la Llengua” a Lliçà d’Amunt.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és formar
grups de conversa amb persones que es-
tiguin interessades en practicar i millo-
rar el seu català parlat i persones que el
sàpiguen parlar correctament i tinguin
ganes d’ajudar als altres a millorar.  
Si esteu interessats, tant en aprendre, com
en ajudar a que d’altres aprenguin més po-

deu informar-vos al SCC del Vallès Orien-
tal, Avinguda del Parc, 9, 4a planta, trucant
al 93 879 41 30 o bé per via correu electrò-
nic a l’adreça vallesoriental@cpnl.cat. 
També podreu saber més sobre aquest
programa de voluntariat entrant a la
web www.vxl.cat.

Arriba la sisena edició del programa 
“Voluntariat per la Llengua”

Tot just acaben de tornar. El cor de noies
de l’Escola de Música La Vall del Tenes,
convidats per la Banda i l’Escola de Música
Insulars de Fuerteventura, han passat uns
dies a l’illa de la calma i també han fet algu-
nes actuacions a diferents poblacions de l’i-
lla.  El viatge l’han fet com a tornada de la
visita que la Banda Insular va fer a Lliçà de
Vall el passat mes d’abril. Aquesta és la se-
gona vegada que el cor de noies viatja a les
Illes Canàries ja que el maig de 2006 va
participar a l’Encuentro Nacional de Es-

cuelas de Música a La Palma. Allà va ser
precissament on van establir contacte amb
la Banda de Música de Fuerteventura.
Durant els dies que el cor ha estat a l’illa
han pogut fer turisme i han realitzat di-
versos concerts, amb un repertori variat i
un recull del musical “Grease”. Entre les
actuacions destaquen la que van fer a 
l’hotel de luxe Elba Sara i l’oferta durant
la inauguració de les Festes del municipi
de Tuineje on després del pregó van do-
nar el tret de sortida a la celebració.

El Cor de noies de l’Escola de Música La
Vall del Tenes actuen a Fuerteventura

EL COR DE NOIES EN UNA DE LES

ACTUACIONS QUE VAN OFERIR A FUERTEVENTURA

El passat 27 de setembre es va celebrar el primer Festival
Benèfic organitzat per l’ONG La Cabra Solidària.
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LA PASSEJADA EN BTT VA CONGREGAR GENT DE TOTES LES EDATS

El Pinar de la Riera va ser el punt de sor-
tida que diumenge 21 de setembre al
matí va aplegar centenars de ciclistes
disposats a participar d’una nova edició
de la Passejada Popular per la Vall del
Tenes. Hi va haver dos recorreguts.
Un de llarg, d’uns 35 kilòmetres i una di-
ficultat mitjana-alta que recorria camins i
carrers de Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall,
centrant-se sobretot en l’espai del Mont-
cau. I un altre més curt, d’uns 13 kilòme-
tres i una dificultat baixa. Cal destacar
que la passejada va transcórrer sense cap
tipus d’incidència i que en arribar al punt
final, tots els participants van poder gau-
dir d’una botifarrada i dels obsequis que
els comerços participants havien prepa-

rat. També van col·laborar en l’èxit d’a-
questa passejada els Mossos d’Esquadra,
la Policia Local i els membres de Protec-
ció Civil que van fer els controls oportuns
a carreteres i camins per evitar accidents.

Darrera activitat del calendari de 
sortides i activitats
Amb la Passejada Popular en BTT, el club
Concos posa el punt i final al seu calen-
dari d’activitats per aquest 2008, tot i que
no descansen i ja estan preparant el calen-
dari per l’any vinent i encara continuaran
participant, fins al mes de desembre, en
trobades i passejades en BTT organitza-
des per altres clubs ciclistes. Per més in-
formació www.bttconcos.com

Èxit de participació en la 17a edició de la
Passejada Popular amb BTT per la Vall 
del Tenes
La passejada popular en BTT, organitzada pel club BTT Lliçà
d’Amunt Concos, es va celebrar el passat 21 de setembre i
va contar amb la participació de 450 ciclistes

ELS TRES AVENTURERS EN UNA DE LES ETAPES DE LA TRAVESSA TRANSANDINA

El lliçanenc Andreu Gómez, i els seus
companys d’aventures, Toni Cañete i
Toni del Bas, van dur a terme durant el
mes de juliol un trajecte molt particu-
lar: la Transdandina 08. Un total de
vint-i-cinc etapes en bicicleta de mun-
tanya, recorrent més de 2000 km. Més
de 130 hores efectives de pedaleig sobre
la bicicleta repartides entre tres països
de Sud-amèrica. Des d’Antofagasta
(costa xilena del Pacífic), passant per
Argentina i acabant a Asunción (capital
del Paraguai). Durant tot aquest seguit
d’etapes, van travessar el desert d’Ata-
cama (el més àrid del món), els Andes
(assolint l’alçada màxima de 4.560 m
del l’Alto Chorrillo) i la regió del Chaco
en la seva part central entre els rius Pil-
comayo i Bermejo.
Durant el recorregut van patir adversi-
tats, com les ferides del Toni Cañete que

li van impedir seguir amb normalitat la
marxa i haver de recuperar-se i reincor-
porar-se en etapes posteriors a la marxa.
Els tres aventures narren que “des que
vàrem sortir el primer dia, no vam parar
de rebre mostres d’ànim i admiració per
part de la major part de conductors que
ens passaven i ens creuaven”.
L’expectació que generàven aquests 3
homes per allà on van passar els va dur,
a ser rebuts pel Casal Català d’Asunción
i a ser entrevistats per l’emissora de rà-
dio estatal 970AM. Un cop finalitzada
l’experiència una de les coses que més
destaquen és “la relació i el contacte
amb tanta gent de caràcter afable, encu-
riosida i hospitalària que hem conegut
al llarg de tota la travessa. Tan sols per
això, el nostre esforç ja s’ha vist com-
pensat”. 
www.transandina08.blogspot.com

El lliçanenc Andreu Gómez, i els seus
companys Toni Cañete i Toni del Bas 
recorren més de 2.000 kilòmetres per tres
paisos sud-americans en bicicleta.
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Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden
lliurar 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 butlleti@llicamunt.cat, per-
sonalment, 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.

Carla Chumillas Lesta
17 de setembre de 2008

Recepta de cuina

Què necessitem?
- 1/2 l. de nata líquida
- 1 got de llet
- 2 sobres de quallada
- 1 got de cafè
- 5 cullerades de sucre

Pastís de cafè  Dolores Rodríguez Bermúdez

Com ho fem?
Posem la llet a escalfar i li afegim els sobres de la qua-
llada. Després s’afegeix tota la resta d’ingredients i es va
remenant durant una estona, per evitar que s’enganxi.
Als pocs minuts de barrejar ja ho podem retirar del foc i
deixar refredar. Per servir, millor deixar-ho una estona
refredar a la nevera.

Espai per a receptes de cuina. Les receptes de cuina 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. La recepta de cuina ha de constar de dos apartats: ingredients i elaboració.A
més, s’ha d’acompanyar del nom de la persona que la facilita.

Alt Camp

Montsià

Alt Empordà

Noguera

Alt Penedès

Osona

Alt Urgell

Pallars

Jussà

Alta Ribagorça

Pallars Sobirà 

Anoia

Pla de l'Estany 

Bages

Pla d'Urgell 

Baix Camp

Priorat 

Baix Ebre

Ribera d'Ebre 

Baix Empordà

Ripollès 

Baix Llobregat

Segarra 

Baix Penedès

Segrià

Barcelonès

Selva 

Berguedà

Solsonès 

Cerdanya

Tarragonès 

Conca de Barberà

Terra Alta Garraf

Urgell Garrigues

Val d'Aran 

Garrotxa

Vallès Occidental 

Gironès

Vallès Oriental

Maresme

Passatemps facilitat pel Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental

Passatemps

Bústia del lector
Espai per a articles d’opinió dels lectors que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la
primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llica-
munt.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 poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caracters) amb tipogra-
fia Arial i cos 12.És imprescindible que els autors indiquin el seu nom,adreça, telèfon i una còpia del
DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-
les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra perso-
nes o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

u

FOTO ANTIGA
Nota: Espai per a fotografies antigues de Lliçà d’Amunt. Les fotografies s’han de lliu-
rar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat. Cal indicar l’any, el concepte i la gent de la fo-
tografia, a més del nom de la persona que la facilita.  



OPINIÓ

Diuen que mica en mica s’omple la
pica. Així és com ens agrada treballar
a nosaltres, poc a poc, però amb segu-
retat, complint les promeses que và-
rem fer durant la campanya electoral.
Els dies 24 i 25 de novembre presen-
tarem a la ciutadania els projectes d’-
habitatge social i locals comercials a
Ca l’Artigues i també el projecte d’ha-
bitatge social a Can Salgot. Aquests
projectes s’han elaborat tenint en
compte quin va estar el posiciona-
ment de totes aquelles persones de
l’entorn que en el seu dia van mani-
festar el seu rebuig a la construcció de
blocs de pisos que desentonaven amb
el model de poble que tenim i que vo-
lem mantenir.  
El dia 14 de novembre tindrem la vi-
sita del Conseller d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per tal d’i-
naugurar la nova Escola Bressol Mu-
nicipal L’Espurna, que ha començat a
funcionar en aquest curs 2008/2009.
Així també es procedirà a fer la inau-
guració oficial, que encara no s’havia
fet, del CEIP Rosa Oriol i Anguera i
del CEIP Miquel Martí i Pol.
Continuem fent una forta pressió per
aconseguir un segon IES, que si no
s’arriba a temps de fer-lo operatiu pel
curs 2009/2010, com a molt tard si-
gui operatiu pel curs 2010/2011 i
també per aconseguir que en el nostre
municipi, els nostres joves, puguin fer
cicles formatius.
Continuem treballant perquè la bi-
blioteca municipal estigui enllestida
en aquesta legislatura, i perquè la pis-
cina coberta, la tercera escola bressol i
moltes d’altres coses es puguin co-
mençar en breu.
Volem ser un poble referent de molts
altres i és per això que des d’aquí de-
manem a tots els partits polítics del
nostre municipi, estiguem al govern o
no, que lluitem conjuntament, que
d’una vegada per totes deixem de
banda altres qüestions i unim els es-
forços per aconseguir que el nostre
poble sigui un exemple de benestar i
harmonia. Tots hi sortirem guanyant,
perquè Lliçà es mereix més. 

Aquest mes de Novembre celebrem la
Setmana de la Ciència. El lema d’a-
quest any és: Viu la ciència!. Viure la
ciència té un ventall ampli de possibi-
litats. De fet la podem viure cada dia
per poc que observem el que passa pel
món, o simplement adonar-nos del
que passa a Lliçà d’Amunt de manera
quotidiana. Segur que molts de nosal-
tres no coneixem l’activitat científica
que a diferents nivells es practica al
nostre poble. El programa elaborat
preveu que descobrim la nostra proxi-
mitat quotidiana amb el fet científic. 
Una altre possibilitat de viure la cièn-
cia és aquella que fa referència a les
energies renovables. No cal dir que és
una preocupació notòria per a tothom.  
Les energies renovables són aquelles
que no s’esgoten mai: o bé per la seva
quantitat o bé perquè necessiten un
espai curt de temps per a tornar a re-
generar-se. Nosaltres per exemple som
renovables: cada dia pel matí ens aixe-
quem renovats per unes hores de dor-
mir i tenim les piles carregades quan
tornem d’un període de vacances.¿?
Això no passa a la font de l’energia
que fem servir actualment. Tots sa-
bem que el petroli és el recurs energè-
tic més utilitzat i també que les seves
reserves són escasses. És a dir que d’a-
quí a no gaire faran figa. O sigui: el
petroli s’acaba. A banda d’aquest fet
el petroli té un altre problema i és que
la seva combustió ens empastifa d’un
gas agreujant del canvi climàtic: el
CO2. D’aquí ve que nosaltres, els hu-
mans, tenim la necessitat d’actuar  i
trobar  altres recursos energètics que
el substitueixin abans que la situació
sigui catastròfica. 
Una mostra d’altres propostes energèti-
ques a través d’un recorregut de motos i
cotxes elèctrics, o l’activitat lúdica amb
un vehicle solar o una exposició per a
una llar confortable utilitzant energies
renovables són exemples del que po-
drem observar de prop en aquesta nova
edició de la setmana de la ciència.
Una setmana mediàtica és una eina
més en l’estratègia de la difusió cons-
tant dels recursos limitats del planeta.
És per això que la gent de la regidoria
de Medi Ambient ens sumem a l’es-
forç dels col·lectius socials sensibles i
compromesos en estimular noves ini-
ciatives per disminuir el malbarata-
ment global. És allò de la sensibilitza-
ció per l’efecte taca d’oli. Vegetal, clar.
Posats a fer, que sigui renovable!.

La democràcia és sens dubte la forma de
convivència enmig de la pluralitat i la di-
versitat. Garanteix respecte i igualtat de
tracte a totes les opcions socials per dis-
tintes que siguin. Ara bé, va condint la
sensació que els partits polítics que estan
en l'oposició en el nostre Municipi
,ERC i EUiA-ICV , en lloc de conviure
malviuen en la confrontació i en l'obsti-
nació de destruir l'adversari polític,
PSC, CiU i PP, que formem el govern
Municipal. En la mesura que els partits
no alimenten la convivència, hem de
concloure que no construeixen demo-
cràcia. I això és greu. S'escolten cada ve-
gada menys propostes i més desqualifi-
cacions entre l'aplaudiment i aclamació
dels seus coreligionaris, cada cop menys.
Alguns semblen donar per cert que en
aquesta societat una mentida o un eslò-
gan repetits fins a la sacietat, acaben per
convertir-se en veritat. L'àmbit polític
no ha d'oblidar el seu paper d'educador
del conjunt de la societat. Ha de pro-
moure ciutadans amb capacitat crítica,
capaços d'assumir el poder democràtic
que els atribueixen les lleis i d'exercir-lo
des de la solidaritat i al marge de la com-
petitivitat. Només la difusió d'aquests
valors permetrà al polític construir una
societat en la qual el bé públic prevalgui
sobre l'interès privat.
Això no és fàcil d'assumir pels qui prete-
nen que els seus interessos prevalguin
sempre sobre els de la majoria dels ciuta-
dans.
Quan la societat percep als polítics com
actors d'un teatre aliè a les seves inquie-
tuds o interessos, perd la confiança en
ells i molts ciutadans es refugien en l'a-
patia o el catastrofisme social. El seu
allunyament de la participació política
–inclosa l'electoral– pot ser aprofitat fà-
cilment pels qui fan propostes demagò-
giques. 

No al 4t Cinturó, ni per Lliçà ni per
enlloc! Aquest és el nostre lema i
aquesta és la nostra lluita. Sense mitges
tintes, sense discursos espessos per dis-
fressar contradiccions i interessos. No
al 4t Cinturó! Perquè estem conven-
çuts que el 4t Cinturó (o Ronda del
Vallès), tal i com està plantejat al tram
del Vallès Oriental, és un gran error
que posa en perill la nostra qualitat de
vida i que no serveix per al que es va
dissenyar ja fa una pila d’anys.
Ja fa temps que nosaltres –i molta altra
gent de partits i entitats diverses– estem
lluitant per evitar que el nostre territori
pateixi una nova agressió en forma
d’autopista de gran capacitat. I gràcies a
aquesta insistència, el 4t Cinturó en-
cara no s’ha fet. Sense aquesta força so-
cial, sense les múltiples mobilitzacions,
sense el convenciment que hi ha alter-
natives menys feridores, ara ja tindríem
el 4t Cinturó. Tots els governs de la Ge-
neralitat –i de Madrid–han volgut fer-
lo, amb estratègies més o menys dissi-
mulades, però cap no s’han atrevit
perquè no les tenen totes...
Nosaltres ho tenim clar i més ara, que el
Pla Territorial Metropolità recentment
presentat modifica novament el traçat i
ens trinxa el nostre municipi. Ja ho hem
explicat a bastament en el nostre but-
lletí però cal recordar que aquesta auto-
pista dividiria el nostre terme, destros-
saria l’espai natural de Palaudàries,
afectaria molts barris de Lliçà d’Amunt,
passaria per sota de moltes cases del ba-
rri de Ca l’Artigues, malmetria zones
d’especial interès paisatgístic, agrícola i
històric del municipi (com Palaudàries,
la Plana del Tenes i Santa justa) i, a la
llarga, seria la causa d’una futura explo-
tació urbanística que transformaria ra-
dicalment l’entorn i la qualitat de les
nostres vides.
No volem el 4t Cinturó per Lliçà, però
tampoc volem que destrossi el patrimoni
dels pobles veïns, com proposa el nostre
govern municipal de PSC+CiU+PP. La
nostra és una lluita que va més enllà dels
límits municipals, és una lluita per un
nou model de societat, més moderna i
sostenible. Perquè si el 4t Cinturó, tant si
passa per Lliçà com si passa per Santa
Eulàlia, ens afectarà socialment i urba-
nística.
Però nosaltres no només ens quedem
en la “negació”, sinó que tenim –i hem
presentat– propostes alternatives, pos-
sibles i millors. No volem aturar el
progrés, però tampoc no volem sacrifi-
car el futur dels nostres fills i filles.

Nuestro objetivo es y será hacer vivien-
das dignas y asequibles para los ciudada-
nos/as de Lliçà d’Amunt y no campañas
de desprestigio orquestadas y manipula-
das políticamente.
El Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt a
través de la (EMO) Empresa Municipal
de Obras, dice que trabaja y tiene a
punto el proyecto de pisos de Ca l’Arti-
gues y de Can Salgot, “ya era hora”.
Según las informaciones recibidas, pa-
rece ser que los números empiezan a sa-
lir, cosa extraña, pues hace un año y me-
dio nos decían que estábamos locos y
que nuestras propuestas económicas no
eran viables.
Hoy tanto la promoción de Ca l’Artigues
como la de Can Salgot serán de protec-
ción oficial, aunque algunas son de pro-
tección oficial concertada, creemos que
es lo correcto, y esa era la intención del
anterior Equipo de Gobierno.
También dentro de la promoción tendre-
mos comercio de proximidad, por fin un
estudio realizado por el actual Equipo de
Gobierno nos da de nuevo la razón, que
casualidad ahora, “es viable”.
Desde ICV-EUiA queremos indicar que,
el diseño y la planificación urbanística
del terreno no nos parece la más ade-
cuada, porque la creemos desaprove-
chada y así lo hemos manifestado y de-
fendido en las diferentes aprobaciones y
modificaciones urbanísticas que se han
realizado en la zona en los últimos meses. 
Sin embargo queremos manifestar nues-
tra satisfacción, porque al final, aunque
con mucho retraso por unos u otros mo-
tivos, volveremos a tener Vivienda So-
cial, que es  lo que siempre hemos pre-
tendido desde ICV-EUiA de Lliçà
d’Amunt.
Como grupo municipal habríamos he-
cho las cosas de otra manera, y así lo he-
mos defendido desde hace varios años,
no obstante, nuestro grupo municipal
no perderá el tiempo en discutir el color
de la fachada, de los materiales, o la dis-
tribución del interior en el diseño de las
viviendas, aunque nos pueda parecer
desafortunado, porque es evidente que
para nosotros lo más importante es hacer
vivienda social digna.
Cada Equipo de Gobierno y las personas
que lo forman tienen sus gustos, y en
breve los Ciudadanos de Lliçà d’Amunt
tendrán el placer o el disgusto de verlo,
pues los Sres. del PSC, CiU y el PP se
comprometieron a enseñar sus diseños
antes de comenzar las obras, aunque
también nos atrevemos a decir que sin
posibilidad de demasiados cambios, por-
que con la terquedad y prepotencia de
este Equipo de Gobierno, el proyecto es-
tará casi cerrado, por no decir cerrado y
bloqueado. ¡Lliçà se merece más!

Grups Municipals
Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els pri-
mers 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’A-
munt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió mà-
xima 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 resumir-les o extractar-les quan ho consideri
oportú. No es publicaran les cartes que atemptin
contra persones o institucions. El butlletí no com-
parteix necessàriament el contingut de les opi-
nions signades.

Aquí pot inserir la seva publicitat 
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre municipal d’entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han
de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caracters) 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 aques-
tes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

El Club d’Escacs Lliçà d’Amunt ofereix cursos i 
activitats per a tothom
Per aprendre
Si esteu buscant un lloc on aprendre a
jugar a escacs i gaudir d’aquest esport, el
Club d’Escacs Lliçà d’Amunt obre les
seves portes a tothom que vulgui parti-
cipar dels cursos i activitats que organit-
zen. Entre l’oferta que es pot trobar, cal
destacar les classes organitzades en el
propi club a càrrec de professors qualifi-
cats i amb experiència. Aquests cursos,
de diferents nivells i grups d’edat, es fan
en classes de grups reduïts i tenen una
durada de deu mesos. Els cursos es fan
els dilluns entre les 7 i les 9 del vespre i
podeu passar a provar sense compromís.

Per gaudir
Si us feu socis del club podreu partici-
par en les diferents activitats que anem
organitzant i venir a jugar o compartir
experiències en el local del club els di-
lluns de 7 a 9 del vespre.

Les activitats que organitza el club són:
- Torneigs de partides ràpides, proble-

mes, partides llampec
- Torneig de Festa Major
- Cursos de perfeccionament segons el nivell
Altres activitats en les que participa el club:
- Campionat de Catalunya per equips
- Torneigs amistosos organitzats per al-

tres clubs
- Campionats oficials i torneigs indivi-

duals i per equips

Més informació:
escacsllisa@hotmail.com
www.escacsllicamunt.tk
Telèfons: 93 841 90 10 /  656 23 19 09
(Cristina Pérez)
Adreça del club: C/ Folch i Torres, 117
(Espai Jove El Galliner)
Preus de soci (que inclouen fitxa federa-
tiva): adults 40 euros anuals i joves (fins
a 16 anys) 25 euros anuals.

El Club Ciclista Amunt ha posat en
marxa una iniciativa solidària amb
l’objectiu de recollir bicicletes velles i
usades i enviar-les al Marroc perquè
els nens i nenes menys afavorits les pu-
guin utilitzar per anar a l’escola, anar a
treballar o a buscar menjar i no hagin
de caminar quilòmetres com passa en
molts casos.
Per portar a terme aquesta campanya el
CCAmunt es recolza  en la col·labora-
ció desinteressada de particulars i em-
preses: 

• Club Ciclista Amunt lidera el pro-
jecte i fa de portaveu d'aquesta inicia-
tiva sobre el col·lectiu ciclista, donat
que el nostre club participa a competi-
cions i "pedalades" per tota Cata-
lunya. 

• Basolí ens subministrarà una part dels
components per fer les reparacions ne-
cessàries. 

• tarreglolabici.com donarà unes classes
pràctiques als socis de l’Amunt C.C.
(petits i grans) per fer les reparacions
bàsiques per enviar-les en bon estat. 

• Flash & Iris assumirà la logística, re-
collint, transportant i fent l’emmagat-
zematge de las bicicletes. 

• Grup 4x4, són aproximadament 15
vehicles tot-terreny que tenen previst
fer una expedició a finals de desembre
del 2008 al sud del Marroc. Ens apro-
fitarem de la seva infraestructura per
fer arribar a aquesta zona les bicicletes
recollides. 

• Grup Xaluca, és el nostre contacte i
recolzament al Marroc, facilitant la
trobada als poblats amb les escoles i as-

sociacions a les que van destinades les
bicicletes, també tenen la tasca de solu-
cionar possibles problemes i tràmits. 

• Altres empreses i entitats que proba-
blement col·laboraran amb el projecte
son: 
- Autorrasa (Seat Terrassa) 
- Unió Caravanista de Catalunya 
- Escola Marinada 
- Ajuntament de Lliça d'Amunt 
- FerriMarroc  

Per a més informació sobre la recollida de
bicicletes: amuntsolidari@amuntcc.org

Campanya per recollir bicicletes usades per 
enviar-les al Marroc
Aquesta iniciativa té un doble objectiu. D’una banda fer una demostració de solidaritat envers els més petits del país africà i un altra relacionada amb 
l’ecologia, donat que amb aquest projecte es reciclaran les bicicletes velles i així no acabaran a qualsevol contenidor de brossa.

EL CLUB D’ESCACS OFEREIX CURSOS PER A TOTES LES EDATS I CATEGORIES



AGENDA

CASTANYADA I 
BOTIFARRADA 
POPULAR
Data: 8 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: Local Social AV Can Farell
Organitza: AV Can Farell

CICLE MUDA’T
Soterrani
Obra de teatre amb Pere Arquillué 
i Pep Cruz.

Data: diumenge 9 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Venda d’entrades: venda d’entrades
anticipades a partir de l’1 d’octubre a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC),
el preu és de 12 euros. La venda d’entra-
des a taquilla es farà el mateix dia de l’es-
pectacle, i el preu és de 15 euros. Les en-
trades dels socis de l’Ateneu L’Aliança
tenen un preu especial de 12 euros i per
als menors de 18 anys, de 10 euros.
Organitza: Ajuntament

K. L. Reich
Obra de teatre basada en la novel·la
homònima de Joaquim Amat Piniella.

Data: diumenge 30 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Venda d’entrades: venda d’entrades
anticipades a partir de l’1 d’octubre a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC),
el preu és de 10 euros. La venda d’entra-
des a taquilla es farà el mateix dia de l’es-
pectacle, i el preu és de 12 euros. Les en-
trades dels socis de l’Ateneu L’Aliança
tenen un preu especial de 10 euros i per
als menors de 18 anys, de 8 euros.
Organitza: Ajuntament

TALLERS

Taller de cant i expressió musical 
A càrrec d’Olga Ney

Data: 8, 15 i 29 de novembre
Horaris: de 4 a 8 del vespre
Lloc: Escola de Música La Vall del Tenes
Organitza: Escola de Música La Vall
del Tenes

Taller d’eneagrama

Data: 8 de novembre
Horaris: de 10 a 14 i de 16 a 20h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Inscripcions: Centre Cívic Ca l’Arti-
gues: 93 860 73 50 o  quintanarb@lli-
camunt.cat
Organitza: Ajuntament

Tallers a L’Altell

Si vols pintar, modelar, decorar vidre,
roba, ceràmica, fusta... ho pots fer als
tallers que organitza L’Altell

Horaris: dimarts, de 9 a 11 del matí
dimarts, de 3 a 5 de la tarda
dimarts, de 5 a 7 de la tarda

Lloc: L’Altell (c/ Països Catalans, 116
Lliçà d’Amunt)
Informació: 697 80 00 66 / 699 97 77 59
Organitza: L’Altell

Tallers a l’Aula Artística

Tallers infantils i juvenils
Per a nens i nenes a partir de 6 anys
• Ceràmica

Horari: dilluns, de 17 a 18.30 h
• Dibuix manga

Horari: dimecres, de 17 a 18.30 h

Tallers per a adults
• Restauració de mobles

Horari: dijous, de 17 a 20 h
• Dibuix i pintura a l’oli

Horari: dijous, de 19 a 21 h

Lloc: Aula Artística 
(c. de Folch i Torres, 117)

Més informació: 93 860 70 01 
(tel. Espai Jove El Galliner)
Organitza: Aula Artística

Jornada de Portes obertes a l’Escola
Bressol Municipal Nova Espurna

Data: dissabte, 15 de novembre
Lloc: Escola Bressol Municipal Nova
Espurna (Plaça del Consell de Cent)
Hora: d’11 a 13.30 h
Organitza: Ajuntament

Sessions informatives del projecte de
construcció d’habitatges de protecció
oficial
Data: Dilluns 24 de novembre
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Hora: 19h

Data: Dimarts 25 de novembre
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Hora: 19h
Organitza: Ajuntament

RACÓ DEL CONTE
“El rei de la selva”
A càrrec de Maite Mompart

Data: divendres 7 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

LA PETITECA
Retallables

Data: 17, 18, 19, 20 i 21 de novembre

Hora: a les 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

ACTIVITATS 
ESPORTIVES
Chi Kung
Dies i horaris: dimarts i dijous de
10.15 a 11.15h

Karate
Dies i horaris: dilluns i dimecres de
20.30 a 21.30h

Dansa del ventre
Dies i horaris: dimecres de 18.15 a
19.10h

Lloc: Gimnàs del Pavelló Municipal
d’Esports
Preus: Abonat/da al gimnàs gratuït
No abonat/da al gimnàs, 20 euros
Organitza: Ajuntament

CAMPIONAT DE KARATE

Data: 22 de novembre
Hora: a partir de les 10 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Associació Esportiva 
Shorin Ryu

Túnel del terror al Galliner
Com cada any per a Tots Sants, els difunts surten del purga-
tori i les ànimes acompanyen els seus familiars per unes ho-
res per poder descansar en pau... Les ànimes d’aquells que
han estat oblidats, d’aquells de qui ningú no ha guardat dol,
s’han unit plens d’ira i resten al cementiri planejant una
venjança per a tots nosaltres… T’hi atreviràs a entrar? 
Data: divendres 31 d’octubre i dissabte 1 de novembre
Hora: a partir de les 19 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01

Cinema
Has sentit que hi ha una pel·lícula que està molt bé i en-
cara no l’has pogut llogar? Alguna que hagis vist però 
t’agradaria tornar-la a veure amb els teus amics? En re-
sum, quina peli vols veure? Proposa-la al bloc del Galliner,
truca, passa’t-hi... però no deixis de dir la teva!
Data: a partir del 14 de novembre
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01

Activitats a escollir
Un torneig, un partit, un taller... què et ve de gust fer
aquest dia? Proposa-ho al bloc del Galliner, truca, passa’t-
hi....però no deixis de dir la teva!
Data: a partir del 28 de novembre
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01
Organitza: Ajuntament

ESPAI JOVE EL GALLINER
C. de Folch i Torres, 117 - 08186 – Lliçà d’Amunt

93 860 70 01 – elgalliner@llicamunt.cat
Persona de contacte: Fátima Kallón

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

Ball
Amb música en directe.

Dies: tots els divendres del mes de novembre
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Escapada de dos dies a Andorra

Primer dia:
Sortida des del punt d’origen direcció Berga i Túnel del
Cadí. Parada a un restaurant per esmorzar.
Continuació del viatge per arribar a Andorra. Acomo-
dació a l’hotel de 4 estrelles i dinar. Tarda lliure per
passejar, anar de compres... Sopar i allotjament a 
l’hotel.

Segon dia:
Esmorzar i sortida per realitzar una excursión per les valls
andorranes. Retorn a l’hotel per dinar. Tarda en ruta per
arribar al punt d’origen. Arribada i fi del viatge.

Data: 15 i 16 de novembre
Preu per persona: 135 euros
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran

CASAL DE LA GENT GRAN
C. de Folch i Torres, 102 – 08186 – Lliçà d’Amunt

93 841 61 55 



Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50

Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61

Casal de la Gent Gran
93 841 61 55

CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05

CEIP Països Catalans
93 841 56 05

CEIP Rosa Oriol i Anguera 
93 843 57 25

CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52

Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10

Correus i Telègrafs
93 841 90 87

Deixalleria
93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries

93 841 91 69

Escola Bressol Municipal Nova 
Espurna
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03

Espai Jove El Galliner
93 860 70 01

Esplai
93 841 56 95

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
93 841 61 05

IES Lliçà 
93 841 66 25

Jutjat de Pau
93 860 72 16

Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Can Farell 
93 843 52 56

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29

Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament

Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53

Parròquia
93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil 
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69

Registre Civil
93 860 72 14

Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
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HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Per urgències fora d’horaris cal 
trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

NOVEMBRE
Farmàcia Esplugas: 1 i 2
Farmàcia Galcerán: 8 i 9
Farmàcia Trullols: 15 i 16
Farmàcia Portabella: 22 i 23
Farmàcia Valeta: 29 i 30

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES

LLIÇÀ D’AMUNT

FARMÀCIA VALETA
J. Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

FARMÀCIA GALCERÁN
C. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

LA1 EL PLA - PALAUDÀRIES
LLIÇÀ CENTRE 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
CA L'ESTEPER 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
CAN SALGOT 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
CAN LLEDÓ 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49
MAS BO 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
CAN LLEDÓ 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52
CAN ROURE 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
PALAUDÀRIES 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
CAN ROVIRA VELL 6:28 9:28 10:28 12:58 15:58 16:58 19:58 20:58
CAN ROVIRA NOU 7:28 8:28 11:28 13:58 14:58 17:58 18:58 21:58
PALAUDÀRIES 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03

LA1 PALAUDÀRIES - EL PLA
PALAUDÀRIES 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
CAN ROURE 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
CAN LLEDÓ 6:37 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
MAS BO 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
CAN LLEDÓ 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
CAN SALGOT 6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
CA L'ESTEPER 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
LLIÇÀ CENTRE 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25

LA2 EL PLA - LA SERRA
LLIÇÀ CENTRE 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
EL PLA 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
PINEDA FEU 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
CAN FARELL 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
CA L'ARTIGUES 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
CAN COSTA 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
PINEDA VALLÈS 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54

LA2 LA SERRA - EL PLA
PINEDA VALLÈS 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
CAN COSTA 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
CA L'ARTIGUES 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
CAN FARELL 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
PINEDA FEU 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
EL PLA 6:49 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
LLIÇÀ CENTRE 6:52 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22

LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS
LLIÇÀ CENTRE 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
CAN XICOTA 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
RAVAL XICOTA 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
TERRA ALTA 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
ESTACIÓ DEL NORD 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
PARC DE PONENT 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
TEATRE AUDITÒRI 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
POLICLÍNICA 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
BISBE GRIVÉ 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
ONCE 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
ESTACIÓ DE FRANÇA 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54

LA3 GRANOLLERS - LLIÇÀ EL PLA
ESTACIÓ DE FRANÇA 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
COLOM 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
SANT MIQUEL 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
PISCINES 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
PRIMER DE MAIG 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
LES HORTES 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
INSTITUTS 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
ESTACIÓ DEL NORD 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
CAN GILI 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
CAN XICOTA 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
RAVAL XICOTA 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
LLIÇÀ CENTRE 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19

EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS

Telèfons útils Horaris del Bus Urbà Farmàcies

Crèdits

Web municipal Nota

www.llicamunt.cat
A través del 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.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arri-
bar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi.
Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu elec-
trònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.


