
Lliçà d’Amunt celebra la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Des del 22 fins al 29 de setembre passat, Catalunya va celebrar un
any més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant
aquesta setmana, es van fer nombroses activitats en prop de cent
municipis catalans, entre ells Lliçà d’Amunt. PÀG. 3

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
es va adherir i va promoure la
campanya “A tots ens mou una
causa”. A més, com cada any, va
oferir una sèrie de tallers als cen-
tres d’ensenyament. I, com a
novetat d’enguany, junta-
ment amb els ajuntaments de

Bigues i Riells i Santa Eulàlia
de Ronçana, va organitzar
uns recorreguts gratuïts amb
autobusos antics per a la gent
dels tres municipis. Segons
els organitzadors, aquesta ini-
ciativa va tenir molt bona
acollida. 
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Lliçà participa a les Jornades
Europees del Patrimoni PÀG. 4
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a Internet es renova. PÀG. 5 
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El transport urbà de Llicà d’Amunt va començar a funcionar a finals de
l’any 1999. Es va considerar un servei bàsic per a la configuració dispersa
de la nostra població. Des de la posada en marxa fins al dia d’avui, aquest
servei ha augmentat espectacularment tant en referència al nombre de
desplaçaments, com en els costos i el nombre de vehicles. 
Pel que fa al nombre de desplaçaments, si prenem com a base les dades de
l’any 2000, el primer any complet que es va realitzar el transport urbà, vam
passar de 20.289 passatgers a 172.335 l’any 2006: per a aquest any 2007,
està previst arribar als 190.000 usuaris. Enguany també hem multiplicat per
9,5 el nombre d’usuaris respecte al 2000. El transport urbà s’utilitza cada cop
més al nostre municipi, una mitjana de 13,8 viatges per habitant i any.
Però, segons les dades de l’any 2000, el transport públic va representar un
cost de 75.753 €. La previsió per a aquest any  2007 és de 451.591 €,
dels quals l’Ajuntament assumeix el 64%, és a dir, 311.672 €. De la
mateixa manera que en altres serveis que presta l’Ajuntament, com la
recollida d’escombraries, les escoles bressol, etc., estem parlant de serveis
deficitaris per al municipi. No obstant això, des de l’equip de govern, pen-
sem que s’ha d’invertir en el transport públic i millorar-lo.
En referència als vehicles, també hem passat d’un bus de 16 places l’any 1999
a 3 més grans i adaptats per a persones amb mobilitat reduïda el 2007.  
Des de l’equip de govern, no només apostem per l’augment i la millora
del transport urbà, sinó que, conscients dels problemes de mobilitat
que hi ha al nostre municipi respecte a d’altres, apostem per la posada
en servei d’un bus exprés per unir els municipis de la Vall del Tenes
entre si i, a la vegada, amb Barcelona, on arribarà en uns 35 minuts i,
en hores punta, aquest transport ràpid tindrà una freqüència de pas de
15 minuts. 

Editorial
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OPINIÓ

Yo no utilizo ningún tipo de
transporte público, me muevo
todo el día con coche, por un
tema de horarios, de no perder
el tiempo, y por comodidad.
Por lo tanto, tampoco utilizo el
bus urbano, pero lo conozco. 

Mónica Mestre
Ca l’Artigues

Jo utilitzo el bus urbà per anar
a l’institut, perquè no tinc
cotxe ni ningú amb cotxe que
m’hi pugui portar. Per anar
més lluny, ja no utilitzo cap
tipus de transport públic, per-
què no em deixen; a Granollers
sí, però a Barcelona ja no. En
els horaris en què agafo el bus
urbà, per anar a l’institut, hi
trobo a faltar espai, hi ha molta
gent i no t’hi pots moure. 

Ainhoa Soriano
Can Lledó

Utilizo el bus urbano, porque no
tengo coche y mi hija trabaja.
Hoy lo utilizaré para ir a
Granollers. También lo utilizo
para ir al CAP. Este verano, me
encontré mucho rato esperando
en Granollers, al mediodía, para
volver a Lliçà. Me gustaría que la
frecuencia fuese más fluida. Pero
entiendo que tiene que haber
gente para poder poner más
horarios. No puede ser a mi con-
veniencia. 

Soledad Muñoz
Centre urbà

En mi familia cada día alguien
utiliza el bus urbano, sobre todo
mi hijo. Yo, cuando necesito ir a
Granollers. Ir más lejos, no
vamos mucho y, si vamos, utili-
zamos el coche particular. A mi
me va muy bien el bus urbano y,
sobre todo, me van muy bien las
paradas que hace por Granollers,
porque se lo recorre práctica-
mente todo y siempre te va bien
para ir al médico, etc.

Covadonga Vega
Centre urbà

Agafo el bus urbà cada dia des de
Pinedes fins al centre, on amb
cotxe compartit vaig a la universi-
tat. També baixo amb bus urbà al
centre per altres motius. No tinc
cotxe, però tinc intenció de treu-
re’m el carnet de conduir, perquè
és millor disposar de transport en
el moment que et ve de gust. De
tota manera, des que es van afegir
més horaris al matí i a la nit, està
molt millor. 

Isaac Álvarez
Pinedes del Vallès 

Enquesta ciutadana Com valora el servei de bus urbà? 

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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Lliçà d’Amunt celebra la Setmana
de la mobilitat sostenible i segura

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

La principal novetat de les
actuacions de la Setmana de la
Mobilitat d’enguany ha estat la
campanya “A tots ens mou una
causa”, organitzada pel
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat i l’Autoritat del

Transport Metropolità de
Barcelona. Aquesta iniciativa
pretenia que els experts en
transport públic, els usuaris,
seleccionessin els valors més
importants associats a la utilit-
zació del transport públic. Així,
mitjançant un missatge via sms

o via un portal d’Internet, els
usuaris podien expressar quin és
el valor principal que els porta a
utilitzar el transport públic
d’entre quatre opcions: ambien-
talista, idealista, seguretat o
estalviadora. D’aquesta manera,
es volia apropar als usuaris els

avantatges del transport públic,
com la sostenibilitat mediam-
biental, la sostenibilitat econò-
mica, la sostenibilitat social, la
seguretat o la convivència i el
civisme. Els usuaris que hi parti-
cipaven podien optar a quatre
viatges per a dues persones a
Nova York, Moscou,
Amsterdam i París, i a 30 targe-
tes T-Mes de 6 zones. 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
es va adherir i ha promogut
aquesta campanya al municipi.
A més, com cada any, ha ofert
una sèrie de tallers als centres
d’ensenyament. I, com a novetat
d’enguany, juntament amb els
ajuntaments de Bigues i Riells i
Santa Eulàlia de Ronçana, va
organitzar uns recorreguts gra-
tuïts amb autobusos antics per a
la gent dels tres municipis.
Aquests ajuntaments van posar-
se en contacte amb l’Associació
per a la Recuperació i
Conservació d’Autobusos
(ARCA), que va portar quatre

autobusos dels anys 60 i 70 a la
zona, el passat 30 de setembre.
Aquest dia, entre les 10 i les 14
h, cada quart d’hora, sortia un
d’aquests autobusos de Bigues i
Riells per fer un itinerari pels
tres municipis, que acabava al
mateix lloc d’origen. A Lliçà
d’Amunt, els autobusos antics
recorrien els carrers d’Anselm
Clavé i de la Indústria i l’avingu-
da dels Països Catalans i paraven
en cadascuna de les parades del
bus urbà que hi ha al llarg d’a-
quest recorregut. Segons els
organitzadors, aquesta iniciativa
va tenir molt bona acollida,
sobre tot un dels autobusos, que
era articulat. 

Des del 22 fins al 29 de setembre passats, Catalunya va celebrar un any més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Durant aquella setmana, es van fer nombroses activitats en prop de cent municipis catalans, entre ells Lliçà d’Amunt, amb
l’objectiu de donar un nou pas per a la conscienciació social sobre la necessitat d’una nova mobilitat urbana, que eviti els efectes
negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe. Catalunya va acollir aquests dies la Setmana de la Mobilitat conjuntament amb
més de 30 països de tot Europa.

LA INICIATIVA
DEL RECORREGUT
AMB AUTOBUSOS
ANTICS VA TENIR
MOLT BONA
ACOLLIDA

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

AUTOBUSOS ANTICS DE L’ARCA

Els estudiants de la UAB de
Lliçà d’Amunt es poden traslla-
dar a Granollers amb el bus
urbà que surt a les 6.30 hores
de davant de l’Ajuntament i
arriba i para davant de l’Estació
d’Autobusos de Granollers a les
7.20 hores, on poden enllaçar
amb el bus directe al campus
de la UAB de les 7.30 hores.

De la mateixa manera, hi ha un
bus urbà que surt de davant
l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt a les 13.30 hores i
arriba i para davant l’Estació
d’Autobusos de Granollers a les
13.49 hores, on es pot enllaçar
amb el bus directe al campus
de la UAB de les 14 hores. 
També hi ha un bus directe
que surt del campus de la UAB
a les 14.45 hores en direcció a
l’Estació d’Autobusos de
Granollers, on arriba a les
15.30 hores, i els alumnes de la
UAB de Lliçà d’Amunt poden

enllaçar amb el bus urbà que
para davant i els pot retornar al
municipi a les 15.49 hores, on
arriben a la parada de davant
de l’Ajuntament a les 16.20
hores.
Per fer aquests trajectes d’ana-
da i tornada de Lliçà d’Amunt
a Granollers i de Granollers a
Bellaterra es necessita un bit-
llet de 3 zones. 
Les sortides i arribades del bus
urbà a la parada de davant de
l’Ajuntament enllacen perfec-
tament amb les sortides i arri-
bades cap als barris. 

Els alumnes lliçanecs de la UAB poden arribar-hi
amb transport públic directe

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

L’Ajuntament de Granollers ha posat
en servei un bus directe al campus
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Aquest bus surt a
les 7.30 hores i a les 14 hores de
l’andana 12 de l’Estació d’Autobusos
de Granollers.
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Lliçà d’Amunt participa
a les Jornades Europees
del Patrimoni

CULTURA

La 8a edició de les Jornades
Europees del Patrimoni a Lliçà
d’Amunt va tenir lloc el passat
30 de setembre i va consistir en
un recorregut guiat per dife-
rents masies i una ermita del
municipi.
Prop de 50 persones es van
concentrar, a les 9 h, davant
de l’Ajuntament i van iniciar
un recorregut guiat pels his-
toriadors de Santa Eulàlia de

Ronçana Xavier Ciurans i
Cinta Cantarell, deixebles de
l’historiador santaeulalienc

Jaume Dantí, que els va por-
tar a visitar les masies de Can
Pujal, Can Feu i Ca l’Amell
Gros, així com l’Ermita de
Santa Justa i Santa Rufina.
Els participants van poden
entrar a la part no habitada
de la Masia de Can Pujal i a
l’Ermita de Santa Justa i
Santa Rufina, cosa que no
estava prevista i va allargar el
recorregut fins a les 14 hores,
dues hores més del previst.
La sortida va finalitzar a
l’Ermita de Santa Justa i
Santa Rufina, on es va oferir
un petit refrigeri. 
Xavier Ciurans, especilista en
història, i Cinta Cantarell,
especialista en patrimoni, a
més de fer de guies dels itine-
raris, són els encarregats d’ela-
borar les fitxes del col·leccio-
nable “Les arrels del nostre
poble: itineraris pel patrimoni
de Lliçà d’Amunt”, a partir
dels recorreguts que cada any
s’organitzen amb motiu de les
Jornades Europees del
Patrimoni. 

Prop de 50 persones van participar a l’activitat organitzada per
l’Ajuntament, el passat 30 de setembre, amb motiu de les Jornades
Europees del Patrimoni. L’activitat va consistir en un recorregut guiat per
les masies de Can Pujal, Can Feu i Ca l’Amell Gros i per l’Ermita de
Santa Justa i Santa Rufina.

EL RECORREGUT
GUIAT D’ENGUANY
VA COMPTAR AMB
PROP DE 50
PARTICIPANTS

A L’ERMITA DE SANTA JUSTA I SANTA RUFINA

ESGLÉSIA DE PALAUDÀRIES

CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA I GOSPEL

L’Ajuntament completa fitxes del col·leccionable
Les arrels del nostre poble: itineraris pel patrimoni
de Lliçà d’Amunt
Les fitxes 6 i 7 del col·leccionable, corresponents a les sortides els anys 2005 i 2006, ja es poden
passar a recollir per l’Ajuntament. Les persones que no tinguin el col·leccionable i el desitgin
també el poden passar a recollir per l’Ajuntament amb les fitxes editades fins ara. L’itinerari d’en-
guany sortirà editat l’any vinent. 

Lliçà d’Amunt celebra
l’Aplec de Palaudàries

CULTURA

La quarta edició de l’Aplec de Palaudàries va tenir lloc el pas-
sat 16 de setembre a l’Església de Sant Esteve de Palaudàries. 
L’aplec va concentrar prop de 50 persones que, aquest dia, a la
tarda-vespre, van participar en una missa i van gaudir d’un
concert de música clàssica i gospel a càrrec del grup
Contratemps. 

L’Ajuntament reclama la
justificació de les subvencions
concedides a les entitats

CULTURA

Les entitats socials, culturals i esportives registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que tenen concedida una subvenció per part
de l’Ajuntament per a les activitats que organitzin enguany han de
justificar aquesta subvenció. Per això, han d’omplir el formulari
que han rebut per correu ordinari i per correu electrònic, i lliurar-lo
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà fins al 28 de novembre. Si no han
rebut el formulari, poden sol·licitar-lo a la regidoria corresponent. 
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El portal de participació a Internet es renova
COMUNICACIÓ

Quan es va posar en marxa el
projecte del web municipal,
l’Ajuntament tenia la intenció
de crear un mitjà de  comuni-

cació complet, informatiu
però també participatiu. Per
això, s’hi va incorporar l’eina
Consensus, que oferia la possi-

bilitat de crear un portal de
participació ciutadana.
La titularitat de Consensus
correspon, a parts iguals, a
Localret, la Fundació Bofill i
l’Institut Català de Tecnologia,
i es va crear, fonamentalment,
amb l’objectiu de desenvolu-
par una eina d’aplicació infor-
màtica per promoure i gestio-
nar processos de participació
ciutadana en el món local. 
L’Ajuntament es va adherir al
projecte Consensus i ha estat una
eina complementària dels proces-
sos participatius que s’han enge-
gat des de l’Ajuntament. Aquesta
eina permet una participació no
presencial de la ciutadania. Amb
la nova versió, l’eina adquireix
una aparença més atractiva, sen-

zilla i incorpora noves funcionali-
tats com l’agenda d’activitats i la
secció de notícies.
En el nou portal de participa-
ció ciutadana del web munici-

pal podeu trobar tots els docu-
ments, els processos, les activi-
tats i les notícies relacionades
amb l’àmbit de la participació
ciutadana al nostre municipi.

A partir d’aquest mes, el portal de participació ciutadana del web municipal (www.llicamunt.cat) canviarà de versió, cosa
que el farà més atractiu, senzill i amb més possibilitats.

NOVA VERSIÓ DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ

Des del web municipal
es poden visualitzar
els equipaments esportius
de la província de Barcelona 
Mitjançant un link, des del web municipal
www.llicamunt.cat podeu consultar les dades ofertes pel
visualitzador d’equipaments esportius de la província de
Barcelona, realitzat per l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

La Generalitat va iniciar el pas-
sat 1 d'octubre la campanya de
vacunació contra la grip, durant
la qual s'aplicaran de forma gra-
tuïta prop d'1.500.000 dosis de
vacuna antigripal, tant en per-
sones pertanyents a grups de
risc com en els altres grups de
població a qui va adreçada.
La vacunació antigripal s'adreça
especialment a les persones que
tenen un alt risc de complica-
cions si pateixen la grip com són:

• Persones de 60 anys d'edat
o més. 

• Persones internades en ins-
titucions tancades: residèn-
cies geriàtriques, centres de
malalties cròniques i malal-
ties mentals, etc. 

• Adults i infants amb malal-
ties pulmonars o cardiovas-

culars cròniques, inclòs
l'asma. 

• Adults i infants que han estat
sotmesos a vigilància mèdica
o hospitalització durant l'any
anterior a causa de malalties
cròniques metabòliques

(inclosa la diabetis mellitus),
malalties renals o hepàtiques
cròniques, hemoglobinopa-
ties i anèmies, asplènia,
malalties neuromusculars
greus o immunosupressió
(incloses les causades per
medicació o pel VIH). 

• Infants i adolescents (dels 6
mesos als 18 anys) tractats
durant un llarg temps amb
àcid acetilsalicílic i que, per
tant, poden desenvolupar
una síndrome de Reye des-
prés de la grip. 

• Dones embarassades.
(L'administració de la

vacuna es considera segura
en les embarassades.)  

També s'adreça als individus o
grups que poden transmetre la
grip a persones d'alt risc com
són:

• Professionals sanitaris tant
de l'atenció primària com
l'hospitalària. 

• Treballadors d'institucions
com residències geriàtri-
ques o centres de malalts
crònics, que tinguin con-
tacte amb pacients o resi-
dents. 

• Personal que presta assistèn-
cia domiciliària a individus

d'alt risc (infermeria, treba-
lladors voluntaris, etc.).

• Persones que conviuen
amb persones d'alt risc
(inclosos els infants).   

Altres grups als quals es reco-
mana la vacunació són:

• Persones que efectuen ser-
veis essencials per a la
comunitat, per tal de mini-
mitzar la interrupció de la
seva activitat durant els
brots gripals: policies,
bombers, personal de
Protecció Civil, etc.  

• Viatgers internacionals:
persones dels grups de risc
no vacunades durant la
temporada gripal i que es
dirigeixin a zones tropicals
en qualsevol època de l'any
o a l'hemisferi sud entre els
mesos d'abril i setembre.

A Espanya es produeixen apro-
ximadament cada any 3.000
morts per grip, i la vacuna
antigripal és la millor mesura
per prevenir tant la grip com
les complicacions derivades.
Les vacunes actuals estan molt
purificades i gairebé no donen
reaccions locals ni generals.

La Generalitat inicia la campanya
de vacunació antigripal 

SALUT PÚBLICA

Les vacunes estaran disponibles als centres
d'atenció primària i altres centres vacunals fins
al 30 de novembre

El refredat i la grip
El refredat és una malaltia lleu provocada per virus. Causa aquests símptomes: mocs, nas tapat,
mal de coll i de cap, tos, ulls plorosos. Acostuma a començar pel nas i per la gola, i després pot
baixar als bronquis. Al cap d'uns quants dies es cura sense tractament. Es poden patir entre 2 i 5
refredats per any. Els nens petits en tenen més. 
La grip també és una malaltia causada per virus. Apareix com a epidèmia a l'hivern, coincidint
amb els mesos de fred. Comença de cop, amb febre alta (39º - 40º C), dolors musculars, mal de
cap i de coll, malestar general, nas tapat i tos seca. Pot provocar diarrees, nàusees i vòmits (sobre-
tot en nens). Altres virus poden produir les mateixes molèsties. 
Cal que tingueu paciència, que no espereu trobar-vos bé de seguida. No podeu mantenir el ritme de
vida habitual. La febre que provoca la grip dura 4-5 dies, i la tos i el cansament poden durar 3 setmanes.
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La nova senyalització vial
del centre urbà pretén
millorar- ne la mobilitat

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT En els carrers de Girona i Lleida
s'ha canviat el sentit de circulació.
S'ha regulat l'aparcament i els
passos de vianants de la zona:
carrers de Barcelona, Tarragona,
Lleida, Girona, Folch i Torres,
Mossèn Cinto Verdaguer i
Anselm Clavé, avinguda dels
Països Catalans (davant del Parc
del Tenes) i plaça de Catalunya.
On hi ha el nou Casal de la Gent
Gran, s'han senyalitzat dues pla-
ces d'aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda i un pas
de vianants. 

Per tal de millorar la mobilitat del centre urbà,
el mes passat, es van portar a terme diferents
actuacions de senyalització viària als carrers
del barri de l’Aliança, que han suposat canvis
als hàbits de circulació per la zona.CANVIS ZONA CENTRE

El cicle MUDA’T porta teatre i música
flamenca a Lliçà d’Amunt

CULTURA

El cicle MUDA’T va néixer al
gener d’aquest any amb l’ob-
jectiu principal d’oferir a Lliçà
d’Amunt una programació
d’espectacles de música, dansa
i teatre professionals, de quali-
tat, estable i assequible econò-
micament a Lliçà d’Amunt, i
intentar modificar els patrons
establerts d’haver de marxar
fora del municipi per poder
gaudir d’aquest tipus d’espec-
tacles. Un segon objectiu que
l’Ajuntament també es va
marcar és el de fomentar la
creació de nous públics, és a
dir, donar l’oportunitat a
aquells que, ja sigui per
motius de mobilitat o per
motius econòmics, no poden
gaudir d’aquestes arts. 

De moment, la infraestructura i
els recursos actuals no permeten
a l’Ajuntament de programar un
espectacle cada cap de setmana
durant tot l’any, però s’intenta
que la gent pugui gaudir,
almenys, d’un espectacle d’a-
questes característiques mensual-
ment. D’aquesta manera, el cicle
va començar el mes de gener i,
des d’aleshores, s’han programat
les següents actuacions:

• Gener 07: El Pont
d’Arcalís - Aigua més aigua

• Febrer 07: Joel Joan i
Gerard Quintana - Secrets
compartits

• Març 07: Cía. Pepe
Rubianes – Lorca eran
todos

• Abril 07: Quimi Portet –

Matem els dimarts i els
divendres

• Maig 07: Leo Bassi – La
Revelación

• Octubre 07: Cia. Teatre de
Ponent - Una Nevera no és
un armari

• Novembre 07: Diego
Amador Trío

“Una nevera no és un armari” va
ser l’espectacle teatral que va
tenir lloc el 27 d’octubre passat i
Diego Amador Trío serà l’espec-
tacle de música que tindrà lloc el
dissabte 24 de novembre, a les
22 hores, a l’Ateneu L’Aliança; es
tracta d’un espectacle de música
flamenca. La venda d’entrades
anticipades comença l’1 de
novembre; el preu és de 10
euros. La venda d’entrades a
taquilla es farà el mateix dia de
l’espectacle, entre les 19 i les 21
hores; 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. 
Diego Amador va néixer en el
si d’una de les famílies gitanes
amb més tradició flamenca. La
seva formació musical és estric-
tament no acadèmica i respon
als ensenyaments dels familiars

més directes, la gran majoria
guitarristes, per això el seu pri-
mer instrument ha estat natu-
ralment la guitarra. No obs-
tant, va començar a recórrer
escenaris, amb només onze
anys, tocant la bateria amb el
grup Pata Negra. Al mateix
temps, van arribar a les seves
mans nous instruments, amb
els quals ha acompanyat a la
Susi, Remedios Amaya, El
Potito, Diego El Cigala i
Tomatito. Actualment, com-
parteix la seva música en tres
espectacles amb Israel Galván i
Belén Maya, màxims referents
del ball flamenc d’avantguarda.
Paral·lelament, ha col·laborat i
compartit escenari amb altres
músics. La seva inquietud per

la música l’ha convertit en
multiinstrumentalista, a l’hora
de composar, gravar i produir.
No obstant, la seva carrera en
solitari, el defineix clarament
com a pianista i cantaor. 
El cicle MUDA’T està finan-
çant en la seva majoria per
l’Ajuntament i els espectadors
que hi assisteixen, però, en un
percentatge més petit, hi ha el
suport de l’Oficina de Difusió
Artística de la Diputació de
Barcelona, en concepte de difu-
sió de les arts als municipis.
De cara al 2008, es preveu una
continuïtat del projecte amb
una programació estable que,
en principi, tindrà lloc entre
els mesos de gener i maig i
d’octubre a desembre.

El cicle de Música, Dansa i Teatre (MUDA’T), que organitza l’Ajuntament i es va iniciar a principis d’any, ha començat la
programació del quart trimestre, que inclou dos espectacles, un de teatre i un altre de música.

DIEGO AMADOR TRIO

UNA NEVERA NO ÉS UN ARMARI
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L'Ajuntament promou
la col·laboració ciutadana
amb La Marató de TV3

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Un any més,
l’Ajuntament
promourà la
col·laboració
ciutadana amb La
Marató de TV3, que
enguany tindrà lloc el
proper 16 de
desembre i estarà
dedicada a les
malalties
cardiovasculars.

La Policia local
celebra el seu patró

GOVERNACIÓ

El sotscap de la Policia Local,
Carles Bazán, va donar la
benvinguda als assistents i va
fer un parlament on va desta-
car la vessant vocacional del
treball de policia i els esforços
diaris i la responsabilitat que
comporta l’exercici d’aquesta
professió. En aquest sentit,
Bazán va fer arribar als seus
companys un missatge de
felicitació i agraïment per
l’esforç i la feina feta. Per aca-
bar el seu discurs, va esmen-
tar la tasca concreta realitzada
per dos agents, Luis Miguel
Peguero i Albert Montes, en
un cas de desemparament
infantil. L’alcalde i regidor de

Governació, Ignasi Simón, va
ser l’encarregat de lliurar una
placa a cadascun d’aquests
agents en reconeixement a
aquesta actuació. L’agent Luis
Miguel Peguero també va ser
guardonat amb un trofeu al
millor tirador de la Policia
Local. 
Un cop lliurats els mèrits als
agents, l’alcalde va cloure
l’acte amb unes paraules d’a-

graïment al cos Policial Local
i de desig de continuar pro-
movent la vessant social de la
tasca policial. Ignasi Simón
va manifestar la voluntat de
l’equip de govern de pro-
moure una policia local de
proximitat que interactuï
amb la ciutadania i que en
prioritzi la seguretat i la pro-
tecció. 
L’acte va finalitzar amb un
aperitiu per a tots els assis-
tents, entre els quals també hi
havia representants de
l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil i representants
de l’equip de govern, a banda
de l’alcalde. 

Una vintena d’agents de la Policia Local i els seus familiars van assistir, el
passat 29 de setembre, al Casal de la Gent Gran, a l’acte que es va celebrar
amb motiu de la festivitat de Sant Miquel, patró de la Policia.

COS DE LA POLICIA LOCAL

DISCURS DE L'ALCALDE

DOS POLICIES
LOCALS VAN
REBRE
CONDECORACIONS

La gent gran aprèn eines per
millorar la qualitat de vida

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

El taller “Qualitat de vida i benestar”, organitzat per l’Ajuntament i
promogut per la Diputació de Barcelona, ha tingut molta accepta-
ció, amb 16 assistents, el màxim permès. Aquest taller, adreçat als
socis del Casal de la Gent Gran, va començar el 2 d’octubre, consta
de 6 sessions de 2 hores, i acabarà el 6 de novembre. En aquest
taller, a càrrec de la psicòloga clínica Gemma Gallego, els assistents
aprenen eines per millorar la qualitat de vida i entendre millor l’eta-
pa que estan vivint. 

La regidoria de Transport
Públic i Mobilitat portarà a
terme la campanya "Puja al Bus
per La Marató", amb la finalitat
de destinar a La Marató de
TV3 la recaptació Els beneficis
obtinguts de la recaptació que
es faci entre les tres línies urba-
nes de transports de Lliçà
d’Amunt durant tota la jornada
del divendres 14 de desembre
seran l’aportació popular que
Lliçà d’Amunt farà a La Marató
de TV3 d’enguany.
Si agafeu el bus urbà aquest
dia, encara que sigui per pujar

en una parada i baixar a la
següent, ja haureu posat el vos-
tre gra de sorra per combatre
les malalties  cardiovasculars.
Per a més informació podeu
visitar el web municipal
www.llicamunt.cat.



El programa “Voluntariat
per la llengua”
arriba a la 4a edició

Nous establiments:

Descripció del programa 

L'objectiu del programa "Voluntariat per la llengua" és
facilitar a totes les persones que tenen coneixements
bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo que el puguin
practicar en un context real i relaxat. Aquest programa
promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones
que parlen habitualment català destinen una part del seu
temps a conversar amb persones interessades a agafar
fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una
manera natural. 

Compromís i durada 
El mínim compromís que es demana és una participació de
10 hores: 1 hora a la setmana, durant 10 setmanes. 
A partir de la inscripció de les persones al programa, es for-
men les parelles lingüístiques, tenint en compte els horaris
disponibles i les afinitats.
Totes les persones que participen al programa ho fan d’una
manera desinteressada. 

Qui pot ser voluntari o voluntària? 
Totes les persones majors d’edat que parlin català habitual-
ment. No es demana cap titulació, només que disposin
d’una hora a la setmana per conversar en català amb la per-
sona assignada, per tal que aquesta pugui practicar-lo d’una
manera distesa tot parlant de temes quotidians. 
Si voleu participar en el programa us heu de donar d’alta i
emplenar un formulari.

Qui pot ser aprenent o aprenenta? 
Totes les persones majors d’edat que ja tenen un mínim
coneixement del català, que ja el parlen encara que sigui
amb dificultats i que volen agafar fluïdesa, perdre la vergon-
ya i incorporar-lo d’una manera natural a les activitats quo-
tidianes, laborals o de relació social.
Si voleu participar en el programa us heu de donar d’alta i
emplenar un formulari.
Més informació Servei Comarcal de Català del Vallès
Oriental: telèfon 93 879 41 30 i
a/e: vallesoriental@cpnl.cat

Procés d'inscripció 
Un cop feta la inscripció, quan rebeu la comunicació de la
vostra alta com a voluntari, voluntària o aprenent, aprenen-
ta també rebreu el nom d'usuari i la vostra contrasenya per
accedir a les vostres dades. 
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NOTÍCIES DEL POBLE

L@V Perruquers:
Perruqueria unisex. També es fan extensions. 
Adreça: carrer d’Anselm Clavé, 106
Horari: dilluns, de 15 a 20 h; de dimarts a dijous, de 9 a 13 h i de
15 a 20 h; divendres, de 9 a 20 h, i dissabte, de 8 a 15 h
Telèfon: 93 841 64 38 • A/e: lauvellissa@hotmail.com

Automòbils Lliçà d’Amunt
Centre multimarca. Compra i venda d’automòbils nous i d’ocasió.
Adreça: carrer d’Anselm Clavé, 34
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h  
Telèfons: 93 841 41 76 / 607 23 60 94 
A/e: automobilsllica@ya.com

The International School of Catalunya (ISC)
Escola d’Educació Infantil i Primària. Màxim 18 alumnes per classe.
El Pla d’Estudis està basat en el nacional britànic (English National
Curriculum) i Programa d’Educació Primària (PEP- precursor del
Batxillerat Internacional), totalment compatible amb el Pla de la
Generalitat. Anglès des dels 3 anys (idioma principal de l’aprenen-
tatge). Hores lectives de català i castellà, segons la norma establerta
per a les escoles locals. Si es desitja, existeix la possibilitat de cursar al
mateix centre el Batxillerat Internacional (Baccalaureate, IB), que
permet l’accés a qualsevol universitat del món. 
Adreça: passeig de Can Salgot, 2-4
Telèfon: 93 841 40 77. A/e: info@iscat.es. www.iscat.es

El Servei Comarcal de Català
del Vallès Oriental va iniciar la
campanya de difusió de la 4a
edició del programa
"Voluntariat per la llengua" a
Lliçà d'Amunt. Per poder-lo
tirar endavant, necessitaven

que s'hi apuntessin tan volun-
taris com aprenents. Per això,
durant el mes d'octubre, van
enganxar cartells i deixar fitxes
en llocs clau per poder-s'hi ins-
criure (OAC Ajuntament i
Centre Cívic Palaudàries), per

bé que la gent s'hi podia apun-
tar directament per Internet
(enllaç: http://www10.gen-
cat.net/pres_volull/AppJava/).
La sessió de presentació de les
parelles és prevista per al 9 de
novembre. 

Biokit, entre les deu empreses
del Vallès i les 100 catalanes
de més facturació

Els lliçanencs ajuden els damnificats
pel terratrèmol del Perú

Entre les 100 companyies catalanes amb un major volum de factu-
ració i les 10 que tenen la seva seu central o bé una important
implantació al Vallès Oriental, hi ha Werfen Life Group (propietat
de Biokit) de Lliçà d’Amunt. 
La llista ha estat elaborada pel diari econòmic Expansión.  

La cuinera lliçanenca Maria
Puig Mompart ha encapçalat
una campanya d’ajut als damni-
ficats pel terratrèmol que el 15
d’agost passat va afectar el Perú.
La Maria ha demanat ajut des
del seu correu electrònic i l’ha

distribuït l’ajut a través del grup
de voluntaris Peruanitos, amb
qui col·labora des de fa uns anys.
Aquesta campanya ha tingut un
notable suport entre els lliça-
nencs. La Maria ha aconseguit
fer arribar, ràpidament i directa-

ment, aliments, flassades, aigua i
diners a un centenar de famílies
del poble derruït d’Atahualpa, a
la regió de Chincha, els quals
han agraït d’immediat, a través
d’Internet, l’ajuda rebuda per
part dels lliçanencs. 
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PLE ORDINARI
DEL 27 DE SETEMBRE
DE 2007

1 - Aprovació de les Actes
anteriors:

UNANIMITAT

2 - Donar compte dels
Decrets dictats des del 19
de juny fins al 13 de
setembre de 2007:

UNANIMITAT

3 - Sol·licitud de subvenció
per a l’escolarització de
nens i nenes de 0 a 3
anys en situacions
socioeconòmiques des-
favorides:

El Ple va aprovar que
l’Ajuntament sol·liciti l’ajut
que dóna la Generalitat per a
l’escolarització de nens i nenes
de 0 a 3 anys que es troben en
situacions socioeconòmiques
desfavorides per al curs 2007-
2008 en escoles bressol de titu-
laritat municipal. 
UNANIMITAT

4 - Creació de la Junta Local
de Seguretat de Lliçà
d’Amunt:

El Ple va aprovar la creació de
la Junta de Seguretat de Lliçà
d’Amunt, ja que la Llei esta-
bleix que als municipis que
tenen Policia Local hi ha d’ha-
ver una Junta Local de
Seguretat com a òrgan
col·legiat de col·laboració i
coordinació general dels diver-
sos cossos de policia i altres
serveis de seguretat que ope-
ren en el seu territori i de par-
ticipació ciutadana en el siste-
ma de seguretat. També se’n
va aprovar la composició i les
reunions. I es va aprovar la
creació de la Mesa de
Coordinació Operativa com a
òrgan permanent i estable de
coordinació i de cooperació
dels diversos cossos i serveis de
seguretat del municipi. Les
funcions, l’adopció dels acords
i la resta de normes de funcio-
nament de la Junta Local de
Seguretat i de la Mesa de
Coordinació Operativa es
regeixen per la Llei. 
L’alcalde, Ignasi Simón, va
aclarir que es tractava de for-

malitzar o oficialitzar un pro-
tocol de reunions que ja fun-
cionava. L’oposició va pregun-
tar sobre el paper que hi té
l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil, ja que consi-
dera que cal que s’hi sentin
acollits. Simón va contestar
que hi seran representats, però
sense vot, perquè la Llei no ho
permet. 
UNANIMITAT

5 - Nomenament de Jutge de
Pau substitut:

El Ple va escollir Antoni Font
Martínez com a Jutge de Pau
substitut per al termini de qua-
tre anys, després que es convo-
qués un procés de selecció, al
qual, segons la regidora de
Recursos Humans, Neus Rius,
només es va presentar aquesta
sol·licitud.  
UNANIMITAT

6 - Sol·licitud d’adhesió al
nou Conveni Marc per al
model integrat d’Atenció
al Ciutadà:

El Ple va aprovar de sol·licitar
l’adhesió al Conveni Marc de 5
de juliol de 2007 entre
l’Administració General de
l’Estat i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya per a
la implantació d’un model inte-
grat d’Atenció al Ciutadà en
l’àmbit territorial de Catalunya,
que substituirà el Conveni
Marc formalitzat el 1997. La
regidora d’Atenció al Ciutadà,
Neus Rius, va explicar que el
nou Conveni Marc fa necessària
una nova sol·licitud. D’aquesta
manera, l’Ajuntament podrà
continuar prestant el servei de
recepció, registre i remissió de
comunicacions que els ciuta-
dans adrecin a òrgans i entitats
de dret públic de
l’Administració General de
l’Estat i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. 
UNANIMITAT

7 - Donar compte del com-
promís del corredor de
bus exprés de la Vall del
Tenes:

Es va donar compte del com-
promís adquirit per
l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, juntament amb els

de Bigues i Riells, Santa
Eulàlia de Ronçana, Lliçà de
Vall i Parets del Vallès de fer-se
seva la proposta de servei de
bus exprés del corredor de la
Vall del Tenes, presentada per
l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic (PTP), i
impulsar-la conjuntament. Es
tracta d’un servei que oferirà
als ciutadans una alternativa
de mobilitat sostenible compe-
titiva amb el vehicle privat. 
ERC va mostrar-se satisfeta
d’aquest projecte “impulsat
des del govern anterior i amb
un objectiu molt positiu” i va
demanar que constés la felici-
tació al membre de la PTP Blai
Aparici. L’alcalde va corrobo-
rar la intervenció d’ERC i va
afegir que el govern actual
havia tancat el projecte, hi
havia posat el seu granet de
sorra i havia convençut dos
dels ajuntaments.  

8 - Aprovació inicial de modi-
ficacions del Pressupost
de l’exercici de 2007:

El Ple va aprovar inicialment la
modificació del Pressupost de
2007 mitjançant un suple-
ment de crèdit de 10.947
euros i una transferència de
crèdit de 10.000 euros. També
va aprovar inicialment la
modificació de les anualitats
pressupostàries de l’exercici
2007 en referència a les obres
de la Biblioteca Municipal. 
ERC va dir que considerava
que es tractava d’una modifi-
cació obligada, que servirà per
tirar endavant la Biblioteca en
els terminis previstos o amb el
mínim endarreriment possi-
ble, per tal que es pugui inau-
gurar a principis de 2009.
UNANIMITAT

9 - Sol·licitud de préstec per un
import de 856.000 euros:

El Ple va aprovar de sol·licitar
un préstec de 856.000 euros
d’acord amb les condicions de
dos anys de carència i deu anys
d’amortització a tipus fix.
UNANIMITAT

10 - Adjudicació de les obres
del Projecte d’Urbanització
de la Unitat d’Actuació
Molí d’en Fonolleda:

El Ple va declarar vàlida la lici-
tació i va adjudicar el contracte
de l’execució de les obres del
Projecte d’Urbanització de la
Unitat d’Actuació Molí d’en
Fonolleda a l’empresa Romero
Gamero, SA, per un import de
5.117.432,47 euros.
ERC va mostrar-se d’acord
amb aquest punt, perquè té
ganes que es tiri endavant
aquest projecte, però va dir
que s’hi abstindria en les vota-
cions, perquè considera que
hi ha qüestions que no estan
ben tancades i que poden
derivar en una adjudicació
imprudent, i vol que el pro-
jecte es faci, però bé. En
aquest sentit, va manifestar
que els feia gràcia que s’adju-
diquessin les obres a ROGA-
SA, una empresa que s’havia
criticat per les obres de Pineda
Feu, i va demanar que les
garanties verbals es reflectissin
al contracte. ERC també va
justificar l’abstenció dient que
no sabia si s’havia parlat amb
els propietaris, que la repar-
cel·lació encara no era ferma i
que aquest projecte estava lli-
gat a dos més, el del Parc de
Can Godanya i el de la pro-
tecció contra les inundacions
de les terres, que no sabia si
estaven acabats. ICV-EUiA va
dir que s’hauria d’assegurar
que els problemes sorgits a
Pineda Feu no sorgissin al
Molí d’en Fonolleda. 
Davant les pors de l’oposició,
l’alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que s’havia dema-
nat que la direcció de l’obra i
l’equip tècnic  fossin dife-
rents als de Pineda Feu.
També va dir que s’havia par-
lat amb els propietaris i que
s’hi mantindrien reunions
periòdiques per fer el segui-
ment de les obres. En relació
a la reparcel·lació, l’alcalde va
dir que el tancament era
qüestió de dies, i sobre les
inundacions, va manifestar
que l’estudi seguia el seu curs
i que a la zona del Molí d’en
Fonolleda s’havia afegit la
zona del camp de futbol i la
zona on es vol ubicar la pisci-
na coberta. 
PSC: A FAVOR; CiU: A
FAVOR; PP: A FAVOR; 

ERC: ABSTENCIÓ; ICV-
EUiA: A FAVOR

11 - Aprovació inicial de la
Modificació del Pla
General al carrer del
Matarranya:

El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla
General en relació a les qualifi-
cacions urbanístiques de la
finca del carrer del
Matarranya, amb l’objectiu de
formular una nova disposició
de les qualificacions urbanísti-
ques i de l’ordenació volumè-
trica que segueixi tipologies
anàlogues a les d’edificació
aïllada en agrupacions d’habi-
tatges plurifamiliars adaptades
a la topografia del terreny. 
El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va explicar que es tracta-
va d’una modificació puntual,
però que s’està engegant la
revisió del Pla General. Grau
va justificar les presses per una
voluntat de servei i per com-
plir un compromís electoral
davant les expectatives genera-
des per l’anterior equip de
govern que fa que hi hagi una
demanda potencial de pisos de
protecció oficial i de renda
lliure a preu assequible. Segons
el regidor d’Urbanisme, es
tracta d’una actuació forçada
per l’adquisició de sòl feta per
l’anterior equip de govern per
un import de 4 milions d’eu-
ros que dificulta tirar endavant
el tipus de promoció prevista si
hi hagués hagut un altre tipus
de negociació. Per tant, segons
Grau, en comptes de blocs
plurifamiliars, es faran viven-
des bifamiliars, una tipologia
més respectuosa amb l’entorn.
I, per sortir d’una gestió eco-
nòmica que l’actual equip de
govern qualifica de deficient,
la promoció es farà juntament
amb una altra a Can Salgot; en
conjunt, doncs, sortiran 96
vivendes (64 + 32). 
ERC es va mostrar sorpresa
davant un projecte que, segons
ells, “no és carn ni peix”, és un
projecte híbrid que acaba no
satisfent a ningú. ERC va
defensar que per l’anterior
equip de govern “l’operació Ca
l’Artigues” no es tractava
només de fer pisos (81 de pro-

CRÒNICA DEL PLE
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Bústia del lector
Nota: 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 l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat. Els articles poden versar
sobre qualsevol tema i 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 aquestes col·laboracions, així com
resumir-les o extractar-les quan ho
consideri oportú. No es publicaran les
cartes que atemptin contra persones o
institucions. El butlletí no comparteix
necessàriament el contingut de les
opinions signades. 

Nota: Espai per a articles d’entitats registrades al Registre
Municipal d’Entitats que ho desitgin. 

Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana
del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat.  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 aquestes
col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan
ho consideri oportú. 

No es publicaran les cartes que atemptin contra persones
o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.

Entitats

tecció oficial i 3 de renda lliu-
re), sinó que aportava molts
valors afegits, que el projecte
de CiU “es carrega”: centrali-
tat, ús social, comerç de proxi-
mitat i un segon equipament
públic. ERC va dir que veu
l’actual projecte com una
“simple promoció” que manté
els inconvenients que l’actual
equip de govern defensava
quan era a l’oposició: l’impacte
visual és igual o pitjor, no es
veurà la masia, els problemes
de mobilitat no seran gaire
diferents, no hi ha informació
ni participació, continuen sent
pisos, s’ha de vincular a una
altra operació perquè surtin els
números, es farà la competèn-
cia als promotors privats i és
una modificació puntual del
Pla General. ERC va qualificar
el nou projecte de “pitafi urba-
nístic, polític i social” i va
demanar de no carregar-los la
responsabilitat del que es faci,
perquè encara poden fer el que
volien fer. 
De la seva banda, ICV-EUiA
també va dir que no s’hi val a
dir que l’actual equip de
govern s’ha trobat un “pastís
econòmic”, ja que amb l’ante-
rior projecte l’Ajuntament
rebia uns beneficis que

podien pagar l’escola bressol
prevista a la zona. El regidor
d’ICV-EUiA va manifestar
que, si els terrenys no interes-
sen, es poden vendre i recupe-
rar els diners.
El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va contestar que s’esta-
ven criticant suposicions, per-
què el projecte encara no està
acabat. Grau també va fer
constar que el tipus de projecte
de l’anterior equip de govern
havia causat rebuig social. 
ERC va acabar dient que els
projectes es fan quan hi ha un
objectiu al darrera i que el seu
urbanisme anava darrera de la
idea de centralitat com a
model de poble per solucionar
els problemes que comporta el
model heretat. 
ICV-EUiA va reiterar que, per
solucionar la demanda, es
podien vendre els terrenys i fer
vivendes plurifamiliars al centre. 
PSC: A FAVOR; CiU: A
FAVOR; PP: A FAVOR;
ERC: EN CONTRA;
ICV-EUiA: EN CONTRA

12 - Aprovació dels Comptes
Generals de l’exercici
2006:

El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l’Ajuntament

corresponents a l’exercici del
2006.
L’equip de govern es va abste-
nir al·legant que els comptes
no eren seus i hi havia una
auditoria per veure’n els
resultats. 
PSC: ABSTENCIÓ; CiU:
ABSTENCIÓ; PP:
ABSTENCIÓ; ERC: A
FAVOR; ICV-EUiA: A
FAVOR

13 - Afers urgents:
No hi va haver cap afer urgent.

14 - Mocions:
ERC va presentar quatre
mocions, dues de les quals es van
quedar sobre la taula: una sobre
l’etiquetatge en català, sobre la
qual, després d’un debat, es va
quedar en canviar-ne el redactat
i tornar-la a presentar, i una altra
sobre l’asfaltatge dels vorals de la
carretera BV-1432, de Lliçà
d’Amunt a Granollers, sobre la
qual l’equip de govern va dir que
ja s’hi estava actuant. 

– Moció sobre les emissions
de TV3 al País Valencià:

La moció proposava d’instar al
Ministeri d’Indústria –o a qui
correspongui aquesta compe-
tència- a legalitzar les emis-

sions de TV3 al País Valencià,
de conformitat amb el que
preveu la Carta Europea de
Llengües Regionals o
Minoritàries subscrita per
l’Estat espanyol. A més, pro-
posava de demanar a la
Generalitat de Catalunya que
insti a les institucions espan-
yoles per a què busquin una
solució que garanteixi la con-
tinuïtat de les emissions de
TV3 al País Valencià, en
defensa de la nostra llengua i
de la llibertat d’expressió, i
perquè quedi arxivat de forma
immediata i sense imposició
de cap sanció econòmica o de
qualsevol altra mena l’expe-
dient sancionador obert con-
tra Acció Cultural del País
Valencià.
PSC: A FAVOR; CiU: A
FAVOR; PP: ABSTENCIÓ;
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA:
A FAVOR

- Moció per posar un pas de
vianants al carrer dels
Països Catalans:

La moció proposava que es
pinti un pas de vianants al
carrer dels Països Catalans,
entre l’entrada del Parc del
Tenes i la vorera del carrer de
l’Aliança, amb la senyalitza-

ció preceptiva, el més aviat
possible. 
L’equip de govern va votar-hi
en contra al·legant que ja s’està
actuant en aquella zona en
matèria de senyalització. 
PSC: EN CONTRA; CiU:
EN CONTRA; PP: EN
CONTRA; ERC: A FAVOR;
ICV-EUiA: A FAVOR

15 - Preguntes:
ERC va presentar preguntes
sobre dotze temes: la Festa Major,
les barraques d’entitats, regidors
o consellers, el Memorial Joan
Soley 2007, emergències interna-
cionals, el canvi d’advocat en el
procediment de diligències prè-
vies 2829/2005-I, els Consells de
Participació, el procés participa-
tiu de Lliçà centre, Can
Montcau, la Llei de Millora
d’Urbanitzacions, l’espai de les
dependències municipals i la
situació de la Tresoreria de
l’Ajuntament. 

ICV-EUiA va presentar pre-
guntes sobre set temes: el nou sis-
tema de recollida d’escombra-
ries, l’Empresa Municipal
d’Obres (EMO), la piscina
coberta, l’inici escolar, la Festa
Major, les festes de barri i el bus
Granollers-UAB. 
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OPINIÓ

Ja s’han complert els 100 dies de grà-

cia del nou govern municipal. Tots

sabem que 100 dies no són ni de bon

tros suficients per jutjar l’actuació de

cap govern, però sí és ben cert que

aquests 100 dies serveixen sobretot

per valorar les actituds i les intencions

dels nous governants. La valoració

conjunta de la feina s’haurà de fer al

cap de quatre anys, que és quan els

ciutadans ens donaran l’aprovat, el

suspens i. perquè no fins i tot ens

podran donar el notable o l’excel·lent.

Per tant, el que cal ara és continuar amb

les actuacions ja iniciades, probablement

necessitaran alguns o molts retocs,

també millorar tot allò que sigui suscepti-

ble de ser millorat i posar en pràctica

noves idees, o si més no, diferents.

El nou equip ha heretat coses ben fetes i

d’altres no tan ben fetes, criteris n’hi ha

per a tots els gustos. Ningú és perfecte i

si es volen buscar defectes, de ben

segur que en trobarem, en uns i en uns

altres. Però ara tenim la responsabilitat

de governar i tots els ciutadans esperen

de nosaltres que trobem solucions als

problemes del municipi, per això dedica-

rem tot el nostre temps a fer-ho. D’altra

banda, tot el que hi ha al poble, equipa-

ments, serveis..., no són propietat del

govern de torn, sinó que són del poble i

per al poble. Nosaltres els gestionarem

de la manera més eficaç possible.

Indubtablement volem comptar amb la

col·laboració dels grups polítics que ara

estan a l’oposició per assegurar que Lliçà

d’Amunt no s'aturi. Qualsevol suggeri-

ment serà benvingut i no tan sols a través

de mocions i preguntes als plens, sinó

també en el dia a dia i als projectes que, a

la cap i a la fi, seran els projectes de tots.

Després d’aquests 100 dies fem una

aposta clara per l’enteniment entre tots

en benefici del poble. Complirem els

nostres compromisos electorals de

manera progressiva i esperem comptar

amb la complicitat de tots els ciutadans.

I tot això és perquè estimem Lliçà

d’Amunt i volem que el nostre poble

sigui un poble referent, de progrés, on

tothom se senti a gust.

Ca L’Artigues 
De tots es conegut el nostre compromís

adquirit per evitar la construcció del pro-

jecte que pretenia imposar l’anterior

equip de govern a Ca l’Artigues.

Inicialment era un projecte de  4 blocs de

pisos amb un total aproximat de 124 habi-

tatges. Posteriorment i davant el rebuig

social, varen transformar-se en tres blocs

de 93 habitatges. El fet era que no havia

existit una consulta prèvia. La resposta va

ser  una protesta social justificada per un

doble motiu: el procés inexistent de partici-

pació i el projecte d’un tipus d’edifici, bloc de

pisos, del qual tots els veïns n’havien fugit.

No es volia la singularitat matussera dels

blocs de pisos.

La nostra proposta és la de transformar els

blocs de pisos, en agrupacions de vivendes

adossades. Aquest és un tipus de construc-

ció respectuós amb el de casa unifamiliar

aïllada que hi ha a la zona.

Aquesta és la diferència fonamental: res-

pecte pels veïns 

El tipus proposat es determina per la

voluntat de continuar amb les preexistèn-

cies urbanes. Cal dir, que aquest tipus d’e-

difici ja es dona a la pràctica sense possi-

bilitat de legalització: hi ha moltes viven-

des en que una planta i viuen els pares i a

l’altre, de manera independent els fills.

Això és el que es pretén construir i fins i

tot en la revisió del Pla General aplicar en

aquells àmbits que sigui possible a partir

de considerar altres factors que son

necessaris d’analitzar.

L’objectiu és densificar i aconseguir faci-

litar l’estada sense modificar físicament

l’entorn de ciutat jardí.

Això amb els blocs de pisos no és pos-

sible aconseguir-ho.

D’altra banda, cal deixar clar que la opció no

es vendre els solars i recuperar els diners.

El nostre compromís, també és construir

habitatges de protecció oficial o assequi-

bles de renda lliure.

La inversió heretada i concretada, malgrat

l’oposició i el rebuig social, pocs mesos

abans de les eleccions, és una càrrega que

haurem d’assumir i condicionarà el número

final d’Habitatges de Protecció Oficial.

Actualment hi ha una proposta en elabo-

ració que abans de gestionar-la definiti-

vament, serà motiu de consulta prèvia als

veïns.

Durant 24 anys fent oposició en el nostre muni-

cipi, el Partit Popular s'ha mostrat com a un

partit treballador, fent una oposició ferma, en

els moments necessaris, però alhora construc-

tiva i no ha caigut mai en vanes baralles i des-

qualificacions personals.

El Partit Popular s'ha caracteritzat per aquest

compromís constant presentant innumerables

mocions i interpel·lacions sobre qüestions que

ha cregut necessàries per millorar el nostre

poble. Creiem que aquesta és la millor manera

de demostrar que la confiança dipositada pel

nostre electorat dóna els seus fruits. Aquesta

feina ha permès que moltes propostes es

duguessin a terme encara havent estat rebut-

jades, al principi, per l'equip de govern format

per ERC i ICV-EUiA que excusava el seu rebuig

d'aquestes propostes esgrimint que ja havien

estat pensades per ells.

El 16 de juny el Partit Popular de Lliçà

d'Amunt va arribar a la conclusió que l'única

opció vàlida de govern municipal que s'ajus-

tava al seu programa electoral era la que reu-

nia PP, PSC i CiU. Durant aquests quatre anys

les propostes programàtiques havien coincidit

en diferents àmbits i això ens havia portat a

presentar una sèrie de mocions conjuntes

contra la construcció dels pisos al barri de Ca

l' Artigues, a favor de l’eliminació de la taxa de

la franja contra incendis, sol·licitant asfaltatge

al barri de Can Xicota... Dies després i a pro-

posta dels grups de PSC i CiU, el Partit Popular

va acordar que el més sensat era entrar a for-

mar part de l'actual govern municipal per por-

tar a terme el que havia estat reclamant

durant anys. Els càrrecs que ha passat a ocu-

par el Partit Popular en l'actual govern són els

següents: Josep Santiago i Ariza com a 1r

tinent d’alcalde i regidor d'Infraestructures i

Equipaments i José Antonio Ferreiro Valle com

a regidor de Salut Pública, Transport Públic i

Mobilitat. Aquestes carteres no es limiten a

ser testimonials i sota la direcció d'aquestes

regidories es portaran a terme projectes tan

importants com la construcció de la

Biblioteca, Piscina coberta, camí de la Serra,

rotonda de Ca l'Artigues (La Serra), CAP a

Palaudàries, Servei d’ambulància 24 hores,

carretera a Palaudàries, Eix del Tenes, Molí

d'en Fonolleda, Can Montcau, Escoles bressol

a la plaça del Consell de Cent i a La Serra i

deixalleria a Palaudàries.

Veritas vos liberabit

ELS PISOS DE CA L’ARTIGUES.

PP+PSC+CiU FAN PISOS IGUALMENT AL

CARRER MATARRANYA, PERÒ SENSE CAP

MENA D’AVANTATGE PER AL BARRI

EN QUÈ CONSISTEIX EL XURRO QUE

ENS FARAN?

• Fan 64 pisos (només 20 menys dels que

s’anaven a fer). Eren aquests 20 pisos el

gran problema de Lliçà? • Ocupen tot l’es-

pai disponible, carregant-se els terrenys que

havien de servir per a futurs equipaments

públics per al barri • No saben quants d’ells

seran de protecció pública, han dit que

seran ben pocs.Això és fer política de dretes

• Si no es fan pisos de protecció oficial, no hi

ha pisos per a la nostra gent jove, per a la

nostre gent gran... Això és una simple pro-

moció immobiliària • L’impacte visual del

projecte és més gran, ja que s’ocuparà tot el

carrer. Ara sí que hi haurà un mur d’edificis

que taparà la masia • No aporten cap servei

afegit: no han previst cap local comercial, no

hi ha locals socials, ni serveis complemen-

taris • Deien que hi hagués més cotxes era

un gran problema. Però ells no han previst

cap pla de mobilitat  • No han informat a

ningú i no han fet participació ciutadana.Tot

ho han fet d’amagat • No han fet els núme-

ros, és molt probable que aquest projecte

acabi costant diners a tot el poble.

UN MUNT D’INCOHERÈNCIES

L’EXCUSA QUE DONEN ÉS EL VALOR

DELS TERRENYS. PERÒ AIXÒ NO ÉS

CERT  HO FAN PERQUE VOLEN, NO HI

ESTAN OBLIGATS. Feu números: Els

terrenys van costar 4 milions d’euros, més

els interessos del préstec. Amb el projecte

d’Esquerra aquesta inversió es recuperava.

Si no volien pisos, simplement podrien

vendre el terreny, fent 30 xalets de renda

lliure en aquella zona. D’aquesta manera

l’Ajuntament encara hi guanyaria diners:

30 parcel·les són més de 5’5 milions d’eu-

ros. HAN CANVIAT D’OPINIÓ? 

EN CANVI, AMB ESQUERRA EL PROJEC-

TE OFERIA AVANTATGES SOCIALS PER

A TOTHOM � 81 habitatges de protecció

oficial per a gent de Lliçà d’Amunt. �

Comerç de proximitat � Locals socials �

Escola Bressol � Terrenys per a futurs

equipaments públics

Això significava la creació d’un nou espai

de relació per a totes les persones del

barri: LA CENTRALITAT DE LA SERRA

Des d’ICV-EUiA volem, abans de tot,

donar les gràcies als centenars de

votants que han dipositat la seva con-

fiança en la nostra coalició. Per aquests

ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt,

i per tot el municipi, continuarem treba-

llant com fins ara, basant-nos en la

coherència política, en prioritzar els ser-

veis públics, en continuar millorant el

nostre municipi, i en tenir els comptes

sanejats.

Com ja vam exposar a la campanya

electoral, vam complir el nostre pro-

grama en la passada legislatura, i ho

continuarem fent en aquesta. Si bé els

resultats electorals ens van relegar cla-

rament a un paper secundari, vam

rebre en el seu moment invitacions a

pactes de govern, als que no vam

entrar per respecte als nostres votants,

a la nostra coherència política, al nos-

tre programa i al nostre poble. No

podem renunciar a una línia de treball

que ha reconduït el nostre municipi i,

per tant, basant-nos en la reflexió i

l’autocrítica, a la vista dels resultats,

vam decidir estar a la oposició.

Aquesta legislatura serà determinant

en el futur del nostre municipi; s’abor-

daran assumptes que ens afecten de

forma significativa, i el nostre posicio-

nament serà contundent, clar i mani-

fest, sense ambigüitats, controvèrsies

ni contradiccions com altres grups

polítics, per la qual cosa necessitarem

el suport de la ciutadania en moments

clau. S’han quedat molts projectes en

marxa, exemple de bona gestió, millora

d’infraestructures, serveis a les perso-

nes, que no hem de permetre que es

destrueixin; no paralitzem el progrés

del nostre municipi, ni podem permetre

ni un pas enrere en el desenvolupa-

ment, en el temps.

Des d’ICV-EUiA fem una crida als ciuta-

dans i ciutadanes a participar activa-

ment a la vida política del nostre muni-

cipi, des dels barris i entitats o de

forma individual.

Grups Municipals

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

Nota: Espai per a articles d’opinió dels partits
polítics amb representació al Ple que ho desit-
gin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar,
durant la primera setmana del mes anterior a la
publicació, a l’adreça de correu electrònic but-
lleti@llicamunt.cat. Els articles d’opinió poden

versar sobre qualsevol tema i han de tenir una
extensió màxima de 25 línies (uns 1.700 carac-
ters) amb tipografia Arial i cos 12. És impres-
cindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport.
El butlletí es reserva el dret de publicar 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.



Són diferents dels camins de
la història. Ens referim ara a
aquells camins i projectes de
carretera per on transitaven
els lliçanecs: els carros de Can
Roget que portaven el pa a
Palaudàries, els que anaven a
les vinyes, al mercat de
Granollers pel sot d’en
Botifarra, els camins rama-
ders -cada cop més amena-
çats- com el que passa just al
costat de Santa Justa o de
Sant Valerià. Camins tots que
han afavorit la comunicació
entre els mateixos lliçanencs i
han connectat el poble amb
d’altres indrets. 
Així, per exemple, la lluita per
aconseguir un camí en condi-
cions fins a Granollers fou

llarga i difícil. El 1914
l’Ajuntament, reunit encara al
Casalot de Santa Eulàlia, va
demanar a la Mancomunitat
de Catalunya “un camino
vecinal que, partiendo de la
Estación de Granollers, vía
férrea, compañía del Norte y
carretera de Caldas que,
pasando por este pueblo, con-
duzca a su agregado de
Palaudarias, y de éste, a
empalmar con la carretera de
Mollet a Moyá y ferrocarril de
Mollet a Caldas, estación de
Palausolitar. Este camino es
de absoluta necesidad, en pri-
mer lugar, porque el pueblo
de Palaudarias, agregado a
este municipio, paga una con-
tribución sumamente elevada

correlativa al cupo del muni-
cipio, a la vez que dicho pue-
blo ve sus productos desesti-
mados por encontrarse inco-
municado por todas partes, y
con el camino de referencia
sería una fuente de riqueza; en
segundo lugar, porque es alta-
mente penoso que desde este
pueblo de Llissá de Munt para
ir a Granollers, centro de
comercio de esta comarca por
sus numerosos mercados y
ferias que celebra, tenga que
hacerse un recorrido de unos
nueve kilómetros, por una
carretera con unas pendientes
excesivas para el trasporte, y
con el camino que se solicita
se podría trasladar en
Granollers con un camino de

tres kilómetros y llano sin
dificultades excesivas, a la vez
que sería una comunicación
directa con dicha villa, para
los pueblos a que afectaría
dicho camino.” La transcrip-
ció paga la pena. Aquesta
petició, però, ja s’havia fet a la
Diputació el 1880, encara que
es va veure paralitzada pels
propietaris dels terrenys, ales-
hores en desacord però ara

completament convençuts de
la necessitat d’obrir la carrete-
ra. I posats a demanar, també
es va requerir una línia telefò-
nica. Tot sigui perquè quan
vulguem comunicar amb el
nostre passat no ens trobem
que comuniqui o, pitjor enca-
ra, que no tinguem línia.

Albert Benzekry i Arimon
Historiador i autor de l’Abans
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TEMPS ENRERE

Grup escolar
de nens

amb el professor
Salvador Nadal

1948
Arxiu Municipal

Nota: Espai per a fotografies antigues
de Lliçà d’Amunt. Les fotografies
s’han de lliurar, 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 fotografia, a més del nom de la
persona que la facilita.

RETALLS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

FOTO ANTIGA

Camins històrics

AIXAMPLAMENT DE LA COSTA DE CAN PUIG
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Regidors de l’equip de govern
Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

Regidors de l’oposició
Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS REGIDORS

SERVEIS

L’actual equip de govern (PSC,
CiU i PP) ha editat aquest nou
butlletí municipal, en el qual
ha decidit incloure publicitat,
tenint en compte la demanda
existent. 
La nova publicació, a color, té
una periodicitat mensual i un
tiratge de 6.000 exemplars,
que es distribueixen per correu
a totes les llars del municipi
(gent empadronada i no empa-
dronada) i als equipaments
municipals. 

A través del butlletí municipal,
l’Ajuntament vol oferir a
empreses i comerços la possibi-
litat de donar-se a conèixer a
tots els lliçanencs. 
Està previst que aquesta inicia-
tiva està previst que s’iniciï al
gener de 2008. 
Les tarifes són orientatives fins
a l’aprovació de l’ordenança
corresponent. 
Si es desitja contractar publici-
tat al butlletí municipal, s’ha
d’omplir un formulari que es

trobarà a l’Ajuntament i al web
municipal, i lliurar-lo a través
del correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat, perso-
nalment, 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,
que es posarà en contacte amb
l’interessat per confirmar la
reserva. 

Preu Preu Preu 
Preu anualmensual trimestral semestral

Pàgina interior sencera:
39 x 29 cm 320,00 € 840,00 € 1.440,00 € 2.800,00 €

Contraportada sencera:
39 x 29 cm 400,00 € 1.050,00€ 1.800,00 € 3.500,00 €

Mitja pàgina interior:
19,50 x 29 cm 160,00 € 420,00 € 720,00 € 1.400,00 €

Faldó interior:
9,75 x 29 cm 80,00 € 210,00 € 360,00 € 700,00 €

Faldó portada:
9,75 x 29 cm 100,00 € 262,60 € 450,00 € 875,00 €

Mòdul senzill interior:
9,75 x 14,50 cm 40,00 € 105.00 € 180,00 € 350,00 €

MIDES I TARIFES PER ALS ANUNCIS

El nou Butlletí Municipal inclourà publicitat
COMUNICACIÓ

A partir de gener de 2008, l’equip de govern té la intenció d’oferir a les empreses i comerços la possibilitat 
d’anunciar-se al Butlletí Municipal.

Els preus són sense IVA >

Ignasi Simón Ortoll  | Alcalde | PSC
Regidor de Governació i Promoció Econòmica
simonoi@llicamunt.cat

Josep Santiago Ariza  | 1r tinent d’alcalde | PP
Regidor d'Infraestructures i Equipaments
santiagoaj@llicamunt.cat

Pere Grau Parera  | 2n tinent d’alcalde | CiU
Regidor d’Habitatge, Urbanisme
i Medi Ambient i Protecció civil
graupp@llicamunt.cat

Neus Rius Munné  | 3r tinent d’alcalde | PSC
Regidora d'Atenció al Ciutadà,
Participació Ciutadana i Recursos Humans
riusmn@llicamunt.cat

María Marcos González | PSC
Regidora de Comunicació i Obres i Serveis
marcosgm@llicamunt.cat

Juan Miguel Valderrama García  | PSC
Regidor d'Esports
valderramagj@llicamunt.cat

Àngel Montins Bruguera  | CiU
Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació
montinsba@llicamunt.cat

Elisenda Montserrat Llobet  | CiU
Regidora d'Educació i Gent Gran i Benestar i Família
montserratle@llicamunt.cat

Eduard Vadillo Sánchez | CiU
Regidor d'Empreses Municipals i Hisenda
vadillose@llicamunt.cat

José Antonio Ferreiro Valle  | PP
Regidor de Salut Pública i Transport Públic i Mobilitat
ferreirovj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic: 
divendres al matí 

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 hores  

Horari d’atenció al públic: 
dimecres, de 18 a 20 hores, 
i divendres, d’11 a 13.30 hores 

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres 

Horari d’atenció al públic: 
dimarts i dijous, de 16 a 20 hores 

Horari d’atenció al públic: 
divendres a la tarda 

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a dijous de 14 a 15 hores
i dimarts i dijous de 18 a 20 hores

Horari d’atenció al públic: 
dilluns, de 10 a 12 hores 

Horari d’atenció al públic:
dimarts a partir de les 19 hores 

Horari d’atenció al públic: 
dimarts, de 18 a 20 hores 

Joaquim Ferriol i Tarafa
ERC
erc@llicamunt.cat

Emi Soler i Gimeno
ERC
erc@llicamunt.cat

Josep Camps i Mas
ERC
erc@llicamunt.cat

Marga Vilageliu i Relats
ERC
erc@llicamunt.cat

Miquel Ballester i Draper
ERC
erc@llicamunt.cat

Toni Albaladejo i Jiménez
ERC
erc@llicamunt.cat

Francesc León Cuenca
ICV-EUiA
icv-euia@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic dels regidors d’ERC:
de dilluns a dijous, de 18 a 20 hores

Horari d’atenció al públic del regidor d’ICV-EUiA:
per concretar
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Passatemps

Ingredientes:

• Un conill desossat (demaneu a la botiga que us desossin el
conill i us donin els ossos)

• Cebes
• Pastanaga
• Farigola
• Vi
• Aigua

• Xampinyons
• Oli
• Carn picada de porc i pollastre
• Bacó a làmines
• Sal
• Pebre
• Ous de guatlla o ous tallats per la meitat
• Pinyons
• Ametlla

Isabel Martínez

Conill farcit

1. Poseu els ossos en una paella. Afegiu-hi ceba, pastanaga, farigola, vi i aigua, i
feu-ne un brou. 

2. Talleu els xampinyons molt petits i passeu-los per la paella amb una mica d’oli.
3. Coeu els ous.
4. Barregeu els xampinyons amb la carn picada i afegiu-hi sal i pebre.
5. Agafeu el conill i estireu-lo bé. Poseu-hi el bacó al damunt. A sobre, afegiu-hi la

carn picada i, seguidament, els ous. També hi podeu posar pinyons. 

6. Lligueu el conill farcit amb un cordill.
7. Poseu oli en una cassola i rostiu el conill amb ceba, ametlla i una mica de

brou. 
8. Deixeu refredar el conill. És millor fer aquest plat d’un dia per l’altre. Talleu-lo

en talls rodons i, al damunt, poseu-hi la salsa de la cassola passada pel xinès. 
9. Aquest plat es pot acompanyar amb arròs, patates fregides o broxetes de ver-

dura. 

Elaboración: 

Recepta de cuina

Nota: 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 l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat.
La recepta de cuina ha de constar de dos apartats: ingredients i elaboració. A més, s’ha d’acompanyar d’una fotografia i del nom de la persona que la facilita.

Passatemps facilitat  per
Servei  Comarcal de Català
del Vallès Oriental

Completa la graella amb les paraules de la llista, que fan referència als mobiliari de l’habitatge
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Agenda

PROGRAMACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT

> fins al 23 de novembre
ESPAIGARUM
Vita Artemisa
Instal·lació. A càrrec de l’artista lliça-
nenc Dídac Haro. “Espaigarum” és un
espai de 40 metres quadrats on s’expo-
sen propostes artístiques contemporà-
nies. No té porta ni mostrador ni
il·luminació artificial; només té un
aparador de 200 x 260 centímetres a
través del qual el vianant ocasional o
espectador expert poden veure, cada
mes, les obres més interessants d’artis-
tes que no estan dins dels cercles habi-
tuals.  
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 96
Més informació:
629 06 42 81; espaigarum@gmail.com;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

> divendres 9 de novembre
ACTIVITAT
Racó del Conte
A càrrec de Joana Moreno, membre de
l’AMPA del CEIP Sant Baldir que, jun-
tament amb les AMPA dels altres CEIP
del poble, organitzaven, fins ara, el
Racó del Conte, que ara comença una
nova etapa.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca municipal de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

> divendres 9 de novembre
XERRADA
Català a l’atac
A càrrec de l’escriptor i “verbívor”
Màrius Serra, autor dels coneguts
“Enigmàrius”, cada dia a El Matí de
Catalunya Ràdio. Màrius Serra intenta-

rà transmetre’ns la seducció que la nos-
tra llengua pot provocar. 
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: col·lectiu El Ganxo i Servei
Comarcal de Català del Vallès Oriental

> divendres 9 i dissabte 10 de novembre
CURS 
Comptabilitat
Dins del Programa de Formació per a
Entitats. 
Horaris: divendres 9 de novembre, de
17 a 22 h, i dissabte 10 de novembre, de
9 a 14 h
Lloc: Sala d’Actes del Pavelló
Municipal d’Esports
Inscripcions: Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC)
Organitza: Ajuntament

> divendres 9 i dissabte 10 de novembre
ACTIVITAT
Passatge del terror
Horari: de 19 a 22 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Organitza: Ajuntament

> dissabtes, del 10 de novembre al 22
de desembre

TALLER
Contes
A càrrec de l’escriptora Carme Fandos.
Dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys.
Aquest taller pretén que els nens i nenes
aprenguin a construir el seu propi conte,
a més de tècniques de memorització i
expressió oral, per tal de poder iniciar-se
en l’art de l’escenificació; també es treba-
llarà l’art del dibuix i la pintura.  
Dates: (6 sessions)

Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Preu: 60 euros
Organitza: Ajuntament

> diumenge 11 de novembre
ACTIVITAT
Cronoescalada a Palaudàries
De 2 quilòmetres i 250 metres de desni-
vell, amb una dificultat mitjana.
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: bar de l’Ateneu L’Aliança
Inscripcions: cal comunicar la partici-
pació a la Junta per preveure l’assistèn-
cia, el dimecres abans. Els menors d’e-
dat, cal que omplin un full d’inscripció i
el tornin signat pels pares o tutors a la
Secretaria del club.
Més informació: Pavelló Municipal
d’Esports, els dimecres, de 22 a 24 h,
tel. 93 860 70 25; 686 10 59 34;
www.bttconcos.com
Organitza: BTT Lliçà d’Amunt
Concos

> diumenge 11 de novembre
ESPECTACLE INFANTIL
La festa de la Nora
Espectacle infantil de música. A càrrec de
la companyia La Botzina. Argument:
Després de La Nora i el jazz, La Botzina
ens tornarà a sorprendre amb un nou
espectacle musical, “La festa de la Nora”,
amb la col·laboració de la Big Band de
Granollers. Aquest cop, la Nora fa una
festa i ens presenta els seus amics i amb ells
coneixerem músiques d’arreu del món.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preus: adults, 5 euros; nens (de 2 a 12
anys), 3 euros; socis, 3 euros

Més informació:
www.ateneu-lalianca.org
Organitza: Ateneu L’Aliança

> dilluns 12 de novembre
XERRADA
“La prevenció dels trastorns alimen-
taris: un repte per a tothom”
Xerrada oferta pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania. A càrrec de
l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia. 
Hora: 21 h
Lloc: CEIP Sant Baldiri
Organitza: AMPA CEIP Sant Baldiri

> dissabte 24 de novembre
MUDA’T
(CICLE DE MÚSICA, DANSA I TEATRE)
Diego Amador Trio 
Música: Flamenc.
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preus: entrades anticipades (a partir de l’1
de novembre) i per a socis de l’Ateneu
L’Aliança, 10 €; entrades a taquilla (dis-
sabte 24 de novembre, de 19 a 21 h), 12€;
entrades per a menors de 18 anys, 8 €
Organitza: Ajuntament

> dimecres 28 de novembre
XERRADA
“Connecta amb els teus fills: taller de
prevenció de drogodependències i
conductes de risc”
Xerrada oferta pel Departament
d’Acció Social i Ciutadania. A càrrec
d’Isidre Marías, professor de Secundària
i formador de professorat.
Hora: 21 h
Lloc: CEIP Sant Baldiri
Organitza: AMPA CEIP Sant Baldiri

CINEFÒRUM
“En tierra de hombres”
Data: dilluns 12 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic
Ca l’Artigues
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT
La sexualitat des d’una
mirada de dona
A càrrec del Safareix. 
Data: dijous
15 de novembre
Horari: de 15 a 19 h
Lloc: ABS La Cruïlla
Organitza: Ajuntament

TALLER
“On són les dones?”
Taller de participació social a
càrrec d’Elena La Torre de l’en-
titat FEM. 
Data: dilluns, 19 i 26 de
novembre i 3 i 10 de desembre
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Cívic
Ca l’Artigues
Organitza: Ajuntament

CINEFÒRUM
“Whale Rider”
A càrrec de Drac Màgic. 
Data: dijous 22 de novembre
Horari: de 17 a 20 h

Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

LECTURA
Manifest en motiu del 25 de
novembre, Dia Internacional
contra la violència vers les dones
Data: dilluns 26 novembre

Hora: 12 h
Lloc: davant de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament

CINEFÒRUM
“Caos”
Data: dimecres 28 de novembre
Horari: 17 h

Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT
Cinefòrum
Data: novembre
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Nota: El butlletí ofereix a les entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats un espai perquè
puguin anunciar les activitats que organitzen.

Aquestes activitats s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a
l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat.

Les activitats han d’incloure: el tipus, el nom, una explicació, la data, l’horari, el lloc, les inscrip-
cions, el preu i l’organització.
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Policia Local
Tel. 93 860 70 80

Protecció Civil
Tel. 93 841 65 41

Pavelló d’Esports
Tel. 93 860 70 25

Casal d’Avis
Tel. 93 841 61 55

Espai Jove El Galliner
Tel. 93 860 70 01

Biblioteca IES Lliçà
Tel. 666 56 49 61

Servei d’Informació sobre Drogues
Tel. 649 63 01 34

Registre Civil
Tel. 93 860 72 14

Jutjat de Pau
Tel. 93 860 72 16

Organisme de Gestió Tributària
Tel. 93 841 53 53

Escola Bressol Municipal L’Espurna
Tel. 93 841 53 31

Escola Bressol Municipal Palaudàries
Tel. 93 864 59 54

CEIP Sant Baldiri
Tel. 93 841 46 52

CEIP Països Catalans
Tel. 93 841 56 05

CEIP Miquel Martí i Pol
Tel. 93 860 75 05

CEIP Rosa Oriol i Anguera
Tel. 93 841 66 22

IES Lliçà
Tel. 93 841 66 25

Escola de Música La Vall 
del Tenes
Tel. 93 841 48 86

Esplai
Tel. 93 841 56 95

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

Centre Cívic Ca l'Artigues
Tel. 93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
Tel. 93 864 60 10

Local Social Can Farell
Tel. 93 843 52 56

Local Social Mas Bo i Can Lledó
Tel. 93 841 76 29

Local Social Can Costa
Tel. 93 841 55 63

Local Social Ca l'Artigues
Tel. 93 860 70 64

Local Social Can Xicota
Tel. 93 841 44 29

Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
Tel. 93 841 52 50

Farmàcia Valeta
Tel. 93 841 61 05

Farmàcia Mas
Tel. 93 841 47 78

Farmàcia Trullols
Tel. 93 843 51 65

Parròquia
Tel. 93 841 50 54

Deixalleria
Tel. 93 841 58 71

Correus i Telègrafs
Tel. 93 841 90 87

Oficina d’Informació al Consumidor
Horaris d’atenció de l’oficina mòbil:
últim dijous de cada mes davant de
l’Ajuntament.

Edició, redacció, i fotografia
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT

Adreça: Carrer d’Anselm Calvé, 73
Telèfon 93 841 52 25
Fax 93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
web: www.llicamunt.cat

Horari:
de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 20 h
divendres de 8 a 14 h.
Juliol i agost:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Disseny, compaginació, correcció
ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, SL.
Tel. 93 229 23 60

Tiratge: 6.000 exemplars

Imprès en paper offset 100% reciclat de
90 grams

Dipòsit Legal: B-48615-2007

HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes tarda: de 4.30 a 8 h
Diumenges i festius: matins de 10 a 1 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: dies  3 i 4
Farmàcia Trullols: 10 i 11
Farmàcia Portabella: 17 i 18
Farmàcia Valeta: dies: 24 i 25

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes al matí 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 MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 481 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 6:57 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27

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 6:56 7:56 8:56 9:56 10:56 11:56 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26

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 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20

*** LES EXPEDICIONS ASSENYALADES AMB ESTERISCS NO TENEN SERVEI A L'AGOST
EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS © TLA 10/05/2007

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.

Aquest Butlletí Municipal s’edita mensualment i 
es fa arribar, 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 electrònic
butlleti@llicamunt.cat per tal de solucionar el
problema.


