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Aquest passat mes de maig s’ha inaugurat i posat en marxa un nou equipament de proximitat, el Centre Públic
de Rehabilitació Física del carrer l’Aliança, amb un cost aproximat de 180.000 euros i que dona servei a uns 250
pacients mensualment, però que pot arribar fins a 300 pacients, dels quals, més de la meitat, seran de Lliçà d’A-
munt. Un servei públic que  fins ara estava quasi col·lapsat i que sempre et derivaven a Granollers.

Amb aquesta ferma aposta de l’Equip de Govern, s’ha donat un importantíssim pas endavant en la millora de la
qualitat sanitària pública a Lliçà d’Amunt, perquè amb aquest nou servei de proximitat, els lliçanencs i les lliça-
nenques no ens haurem de desplaçar fora del nostre poble per a fer els tractaments de rehabilitació, no caldrà
anar a un altre poble poder utilitzar aquest servei tan bàsic de salut. Un equipament que, junt amb la posta en
marxa del segon CAP a Palaudàries abans d’acabar l’any, serà un avenç molt important en l’atenció sanitària bà-
sica a Lliçà d’Amunt. 

Amb dos anys de legislatura s’ha inaugurat, a més, el nou casal de la Gent Gran i les urbanitzacions de les Unitats
d’Actuació del Pla i de les Oliveres, obres iniciades per l’anterior equip de govern, però també s’han inaugurat i
posat en marxa la deixalleria de Palaudàries i l’Escola Bressol la Nova Espurna, obres iniciades i acabades per l’ac-
tual equip de govern. 

I, abans d’acabar l’any inaugurarem les obres d’urbanització del Molí d’en Fonolleda, les obres d’urbanització del
Raval d’en Xicota II, les obres d’urbanització del segon Centre d’Atenció Primària a Palaudàries, la Variant del
Camí de la Serra, el soterrament de dues línies de mitja tensió a Ca l’Artigues i Mas Bo – Can Lledó i asfalts de
diferents carrers del municipi. I la inversió pública local no s’acaba aquí, perquè en breu s’inicien les obres de
construcció del mercat municipal a Ca l’Artigues, la urbanització de l’entorn del 2n IES en Can Coscó i aquest
estiu, quan tinguem garantit el finançament, posarem en marxa la construcció de 96 vivendes de protecció ofi-
cial a Ca l’Artigues i Can Salgot i la piscina coberta en el centre del poble.

Editorial

OPINIÓ

Enquesta ciutadana Recicla, des de quan i perquè?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Reciclo des de que llegué a Lliçà
d’Amunt. Las cosas grandes las
llevo a la “deixalleria”. Pero no
me han bajado los impuestos.
Yo creo que las cosas hay que
hacerlas bien. Si el cristal hay
que echarlo en un lado, pues el
papel en otro. 

Francisco Sierra
Ca l’Artigues

Jo reciclo. Des de fa quatre o
cinc anys. Crec que s’ha de fer
pel medi ambient. És bo per a
tots. També vaig a la deixalle-
ria, però no tinc el carnet, me
l’he de fer.  

Flori Marcos
Centre urbà

Yo reciclo. La comida, el pa-
pel... todo, los trastos los llevo
a la “deixalleria”. Reciclo desde
que están puestos los contene-
dores. No me gusta ver trastos
en la acera. También tengo la
deixalleria cerca, pero si no lo
tuviera cerca lo haría igual o
llamaría para que vinieran a
buscar los trastos. 

Manuel Luna
Sant Joan

Reciclem poc. Teníem els con-
tenidors lluny, ara els tenim
més a prop, però el de vidre
encara no. Reciclem el que po-
dem, però el vidre, per exem-
ple, no. També utilitzem la
deixalleria per a mobles i tras-
tos. Tenim el carnet de la dei-
xalleria i ens fan descomptes a
la taxa de les escombraries. 

Irene Flores
Pineda Feu

En casa reciclamos y recicla-
mos todo: vidrio, cartón… Yo
siempre, hace muchos años. El
medio ambiente está muy mal
y si no se hace así, no vamos
bien. Y a mi niño de chico ya
lo he enseñado. Hay que edu-
carlos.  

Juani Melero
Ca l’Artigues

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

OBRES I SERVEIS

Depèn de tu… recicla’t!
Nova imatge del servei de gestió de residus per millorar la recollida selectiva de les deixalles.

Amb el famós personatge de còmic “Mor-
tadelo” es fa arribar informació important
sobre com fer la recollida selectiva a tota la
població de Lliçà d’Amunt.

Durant els propers mesos el butlletí muni-
cipal inclourà una pàgina dedicada a apro-
fundir en algun aspecte concret de la reco-
llida selectiva. Segur que us resultarà útil
per fer millor la separació al vostre domicili!

Com a inici de la campanya, aquesta edi-
ció del butlletí us presenta la informació
bàsica sobre la gestió dels residus i es posa
de relleu la importància per a tots de parti-
cipar correctament en la recollida selectiva.

La recollida selectiva
És un servei de recollida específic per a cada
tipus de residu mitjançant un contenidor
per a cada material: la matèria orgànica, el
paper i el cartró, els envasos i el vidre. A la
deixalleria també es fa recollida selectiva!

El contrari de la recollida selectiva és la re-
collida general: tot es posa junt i barrejat,
sense separar ni poder aprofitar res. El
contenidor gris s’utilitza habitualment per
llençar-ho tot sense separar.

És important separar a casa i utilitzar la
recollida selectiva 
El destí tradicional de les escombraries
dels domicilis ha estat l’abocador. Antiga-
ment cada poble o grup de pobles tenia
un abocador. Sovint fins i tot s’hi calava

foc per reduir-ne el volum. Això afectava
molt els veïns i l’entorn, ja que contami-
nava les aigües i l’aire, apareixien rates, feia
molta pudor, etc. 

Per llei, des de fa temps que els municipis
han de portar les deixalles urbanes a algun
dels pocs abocadors moderns i legals que
hi ha a la regió metropolitana de Barce-
lona. Concretament, les nostres deixalles
van a l’abocador de Santa Maria de Palau-
tordera, al Baix Montseny. Tot i que és un
abocador modern (ara en diuen dipòsits
controlats), i es controlen els lixiviats (“suc
de residus”) i els gasos de fermentació, la
realitat és que continua fent molta pudor i
té un impacte ambiental considerable. 

L’única alternativa a l’abocador és separar
les deixalles per tipus i dipositar-les als
contenidors específics o portar-les a la dei-
xalleria. Fent-ho així es podria aprofitar
fins el 80% de les deixalles! Depèn de vo-
saltres que sigui així.

La gestió de residus a Lliçà d’Amunt
Cada dia generem més de 26.000 kg de
deixalles al nostre municipi. Produïm més
residus per persona que a d’altres munici-
pis, degut sobretot a les restes vegetals, les
runes i el trastam. Durant l’any 2008 es
van produir 9,7 milions de kg de deixa-
lles:

•El 62% d’aquests residus es van portar a
l’abocador de Palautordera, perquè els-

Juntament amb el butlletí s’entrega un pràctic material informatiu:
la roda del reciclatge.

Aquesta roda, que té un imant per poder posar a la nevera, conté tota la informa-
ció necessària per saber-ho tot sobre la gestió dels residus a Lliçà d’Amunt.

LA RODA DEL RECICLATGE
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veïns i veïnes els van introduir al conte-
nidor de color gris.

•El 38% es van recollir selectivament,
mitjançant els contenidors específics
i les deixalleries, i es van reciclar a di-
ferents instal·lacions de tractament.

Des de l’any 2007, en què es van po-
sar les 300 bateries de contenidors
de recollida selectiva, i amb la incor-
poració de la nova deixalleria de Pa-
laudàries, que complementa la dei-
xalleria del Centre, hem fet un gran
pas i hem passat de reciclar molt poc a
ser un dels pobles que més reciclem

del Vallès Oriental. L’any 2008 vàreu
separar:
•1 milió de kg de matèria orgànica
•0,6 milions de kg de paper i cartró
•0,3 milions de kg d’envasos lleugers
•0,2 milions de kg de vidre
•1,8 milions de kg de materials a les
deixalleries

Aquest volum ingent d’escombraries,
que abans es portava sense remei a l’a-
bocador, s’ha convertit en materials
útils que han entrat de nou en el cicle
productiu: adob, cartró, nous plàstics,
nous metalls i nou vidre. Això va per
bon camí!

El nostre repte
En aquests dos anys l’Ajuntament ha
posat els mitjans i els ciutadans i ciu-
tadanes heu respost molt positiva-
ment. Aquest primer èxit és mèrit
vostre i podeu estar orgullosos perquè
així esteu protegint el vostre entorn,
la vostra qualitat de vida i la vostra sa-
lut.

Però encara estem lluny de poder
conformar-nos, ja que, si mirem l’es-
tadística, més de la meitat de les fa-
mílies de Lliçà encara no separen les
deixalles, o ho fan només amb al-
guna fracció. Els motius per no fer-

ho poden ser diversos: desconeixe-
ment, mandra, pensar que algú s’en-
riqueix d’això, etc.  Es poden buscar
excuses per a tots els gustos. Però si
ens preocupa de debò l’estat del
medi ambient, el canvi climàtic, la
contaminació i la salut, cal que fem
un esforç i comencem a separar les
deixalles i participar en la recollida
selectiva.

Reduïm el consum de bosses de
plàstic! Campanya de dinamització
del comerç local
Paral·lelament, aprofitant la posada
en marxa de la nova campanya infor-
mativa sobre la recollida de residus,
des de l’Ajuntament s’ha impulsat
una iniciativa per promoure el co-
merç local i alhora que les compres
siguin més respectuoses amb el medi
ambient fomentant la reducció del
consum de bosses de plàstic.

Sota el lema “Jo compro a Lliçà d’A-
munt, i tu?”, la figura del Mortadelo
convidarà a tots els clients i clientes
a fer les seves compres a diferents es-
tabliments del municipi i obtenir
una bossa de teixit amb la imatge de
la campanya. Els establiments adhe-
rits a aquesta iniciativa donaran als
seus clients una targeta en la que per
cada compra a un establiment dife-
rent rebran un segell. Un cop com-
pletada, aquesta targeta es podrà
canviar per una de les bosses amb la
imatge del Mortadelo. L’objectiu fi-
nal de la campanya és promocionar
el comerç local i reduir el consum de
bosses de plàstic a l’hora de fer la
compra. 

Depèn de tu! Recicla’t i apropa’t al
comerç local!
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Els efectes derivats del canvi climàtic i la
contaminació centren actualment la pre-
ocupació de tots els països del planeta.
L’amenaça de greus sequeres, fenòmens
atmosfèrics violents, augment del nivell
del mar i inundació de litorals i arxipè-
lags, redistribució d’espècies i plagues,
etc, finalment està fent prendre decisions
importants a grans potències econòmi-
ques com els Estats Units o la Xina. Per
aquest motiu es preveuen canvis substan-
cials a escala mundial en els propers anys
en camps com l’automoció, amb un im-
puls decidit de combustibles alternatius al
petroli, o les energies renovables, amb
l’augment de l’aprofitament de la princi-
pal energia de què disposem: la solar.

En un àmbit més local cal destacar a casa
nostra el paper dels Ajuntaments com a
motor dels canvis de la societat cap a la
sostenibilitat en qüestions com la reduc-
ció del consum d’aigua, la recollida selec-
tiva de residus, el transport públic, les

energies renovables, la protecció dels es-
pais naturals i l’educació ambiental.

Lliçà d’Amunt se suma a la celebració d’a-
questa jornada amb un acte festiu per a
petits i grans: l’espectacle “ECO-DI-
VER” del Mag Selvin, Reduir, Reutilit-
zar, Reciclar i ... Riure

Les 3 “R” del Medi Ambient, ara son 4,
gràcies al bon humor dels ninots d’en Sel-
vin. “Cubi” un cubell de brossa xerraire,
que recicla màgicament les coses inútils.
“L’arbre amic” un preciós arbre, que explica
coses apassionants del món de la Natura.

Es parla de la recollida selectiva de la brossa,
el reciclatge, l’estalvi d’aigua i el respecte a la
Natura, de manera clara i divertida, amb la
Màgia d’en Selvin. Ampolles que desapa-
reixen, papers estripats que es recomponen,
bosses de plàstic que desapareixen, llaunes
aixafades que màgicament es recomponen i
s’omplen, aparició de flors, etc.

Dia Mundial del Medi
Ambient

ESPECTACLE ECO-DIVER

Per tal de posar de relleu la greu situació ambiental al món,
l’any 1972 l’Assemblea General de les Nacions Unides va
declarar el dia 5 de juny com a Dia Mundial del Medi Ambient.

Dia: divendres 5 de juny
Lloc: aparcament del Pavelló d’esports
Hora: Sortida de l’escola (16’30 hores)

BERENAR PELS ASSISTENTS.

Per al període de màxim risc d’incendis
forestals, que va del 15 de juny al 15 de
setembre, enguany Lliçà d’Amunt torna a
comptar amb tot un seguit de mesures i
actuacions rellevants: la difusió d’un Ban
municipal; la realització d’un simulacre
de gabinet d’activació de la Guia d’actua-
ció per emergències d’incendis forestals;
el manteniment de totes les franges de
protecció contra incendis creades en anys
anteriors; el suport al dispositiu local de
vigilància i extinció d’incendis, propor-

cionat per Protecció Civil de Lliçà d’A-
munt (tres vehicles, 6-10 efectius, diària-
ment); el Pla de Vigilància Complemen-
tària d’Incendis Forestals, dirigit per la
Diputació de Barcelona (ruta diària per
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall entre el 15
de juny i el 15 de setembre);  el pla de
manteniment de parcel·les i zones verdes
municipals; l’inici d’expedients discipli-
naris i sancionadors per propietaris de
parcel·les en estat incorrecte; i el control
de fogueres de Sant Joan i Sant Pere.

Prevenció d’incendis
forestals 2009
La prevenció dels incendis forestals és una tasca fonamental
en el nostre municipi, ja que molts barris estan situats molt a
prop de boscos.

Tanmateix, si es produeix una situació
d’alt risc d’incendi en aquelles dates la Ge-
neralitat de Catalunya podria decretar la

prohibició de totes les fogueres. Atenció:
l’ús de coets pirotècnics està prohibit ex-
cepte a la zona on es faci la revetlla popular

Fogueres de Sant Joan i
Sant Pere
Les persones que vulguin fer fogueres durant aquestes
revetlles caldrà que sol·licitin autorització a
l’Ajuntament o a la Policia Local, com ja s’ha fet en
d’altres anys.

C/ Rafael de Casanova, 17
08186 Lliçà d’Amunt
93 841 65 56

Matrícula oberta
►Intensius Juliol 2008
►Curs 2008-2009

• Grups reduïts
• Seguiment individualitzat de        
l’alumne

• Grups de nens (a partir de 3 anys), 
adolescents i adults

• Multimèdia, Videoteca & Biblioteca
• Sessions de Conversa & Tutories
• Preparació per Exàmens Oficials 

18 anys d’experiència en 

l’ensenyament de l’anglès
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Subvencions per a la
identificació d’animals 
de companyia

En el butlletí d’abril es va donar informació detallada sobre el mosquit tigre, la seva aparició a Lliçà d’Amunt i les mesures
de prevenció que hem d’aplicar als domicilis i als espais públics.També es poden prendre mesures personals per evitar les
picades del mosquit tigre i així poder gaudir del jardí. A continuació us donem alguns consells extrets del Servei de Control
de Mosquits del Baix Llobregat:

Durant aquest període es podrà posar el xip
identificatiu als gossos i gats a un preu sub-
vencionat. En lloc del preu normal (45 eu-
ros) durant aquests mesos es podrà fer per
30 euros. El primer pas que cal fer és acudir
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajun-
tament amb una fotocòpia de la cartilla sa-
nitària de l’animal i després dirigir-se amb
l’animal a un dels dos veterinaris de Lliçà
d’Amunt (Veterinari La Cruïlla o Salut Ve-
terinària, barri de Sant Joan, centre urbà).

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la cam-
panya per a la tinença responsable d’ani-
mals de companyia. Si volem evitar aban-
donaments d’animals i reduir el seu
patiment i els enormes costos que genera
haver-los de mantenir, cal que tothom es
consciencïi sobre la necessitat de tenir-los
identificats i censats per poder així respon-
sabilitzar el seu propietari. A partir de l’any
vinent s’exigirà als propietaris la identifica-
ció i el cens dels animals.

Protecció personal i remeis per les picades
del mosquit tigre

Com puc alleujar-me les molèsties de la
picada?
Serviran els mateixos remeis casolans que
amb els altres mosquits, i, en darrer
terme, el metge o el farmacèutic us po-
dran receptar medicaments adients en els
casos en què calguin.

Pot protegir-me el dur roba clara, o d'un
determinat color?
No hi ha cap evidència científica sobre pro-
tecció davant dels mosquits gràcies al color
de la roba. Sí que pot ajudar, en el cas de les
dones, evitar les faldilles; i en general, dur
màniga llarga, i pantalons ajustats al turmell.

És veritat que el mosquit tigre pot picar
a través de la roba?
Depèn del tipus de teixit. Pot travessar mit-
jons fins i altres teles lleugeres en contacte
directe amb el cos, però no la resta de roba.

Funcionen les locions repel·lents?
Sí, els productes contrastats i comprovats
científicament sobre els altres mosquits,
són també eficaços contra el mosquit ti-
gre. Són molt utilitzats els preparats que
contenen la substància “DEET” (ftalat de
dimetilo o N, N-dietil-metatoluamide) i
un nou principi actiu “Icaridín”, però n'hi
ha d'altres; consulteu el vostre metge o far-
macèutic. Una altra qüestió, tanmateix, és
que molts repel·lents són pensats per a un
ús esporàdic i poden causar sensibilització
dèrmica, sobretot en nens. En tots els ca-
sos, sempre obtindrem millors resultats
suprimint el problema a la seva arrel, eli-
minant tots els focus de cria per les larves.

Hi ha algun insecticida domèstic espe-
cífic contra el mosquit tigre?
Els mateixos productes eficaços contra els
altres mosquits ho seran també sobre el

mosquit tigre. Tanmateix, quasi tots estan
dissenyats per interiors, i la problemàtica
del mosquit tigre és més pròpia d'exte-
riors. Sempre obtindrem millors resultats
suprimint el problema a la seva arrel, eli-
minant tots els focus de cria per les larves.

Puc utilitzar amb confiança els aparells
d'ultra-sons?
Aquests aparells no funcionen contra
mosquits. No existeixen evidències cien-
tífiques que els recolzin, i el seu pretès
principi de funcionament és totalment
incorrecte.

Què puc fer a l'interior de casa per evi-
tar les picades?
Posar teles mosquiteres en les finestres pot
ajudar. També podem utilitzar els dispen-
sadors endollables d'insecticides, mante-
nint les finestres obertes. Tanmateix, en

tots els casos, sempre obtindrem millors
resultats suprimint el problema a la seva
arrel, eliminant tots els focus de cria de les
larves.

He llegit sobre el fil de coure. Per a què
serveix?
En alguns casos, es pot disposar fils de
coure metàl·lic en l'aigua per tal de con-
trolar les larves, perquè els seus ions els
són tòxics. Pot utilitzar-se com a medi de
control casolà, però cal tenir present les li-
mitacions que té aquest sistema, només
eficaç en platets de testos. En cap cas no
substitueix l'eliminació o el buidat del fo-
cus de cria.

Trobareu informació extensa sobre el
mosquit tigre a 
http://www.elbaixllobregat.net/
mosquitigre/

Recordem que fins el 31 de desembre té lloc la tercera
campanya d’identificació i cens d’animals de companyia.

Desbrossament de
parcel·les
Els propietaris de parcel·les sense edificar estan obligats a
mantenir en condicions adequades la seva propietat, tant pel que
fa a aspectes sanitaris i ambientals com de prevenció d’incendis.

Són molts els propietaris que no desbros-
sen regularment les seves parcel·les, perju-
dicant els veïns i augmentant el risc d’in-
cendi, tant en la seva generació com en la
propagació.
La Llei 5/2003 de mesures de prevenció
d’incendis en urbanitzacions se suma a l’or-
denança municipal de policia i bon govern
al determinar l’obligatorietat de desbrossar
la vegetació d’aquests solars, que cal fer
abans del 15 de juny, en què comença el
període de màxim risc d’incendi forestal.
A partir d’aquesta data l’Ajuntament ini-
ciarà una campanya de control de les par-

cel·les amb la finalitat d’obrir expedients
disciplinaris i sancionadors a les parcel·les
que es troben en pitjor estat de manteni-
ment o que han estan denunciades per
aquest motiu. 
La campanya realitzada durant l’any 2008,
en què es van inspeccionar 993 parcel·les
durant la segona quinzena de juny, va fina-
litzar amb l’obertura de 154 expedients,
dels quals 29 han acabat amb sanció. 148
parcel·les s’han desbrossat i 6 parcel·les en-
cara estan pendents de fer-se per no poder
localitzar els propietaris. En aquests casos
s’està iniciant l’execució subsidiària.
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Les obres permetran retirar una bona
quantitat de pals de suport (alguns
dels quals estan a la calçada i represen-
ten un perill real per al trànsit) i sane-
jar moltes línies aèries, que passaran a
ser soterrades o grapades en façana.
Les obres van començar a principis

d’abril i es van executant per fases. La
retirada de cables i pals es realitzarà
principalment en la darrera fase, ja
que per fer-ho cal abans haver estès la
nova xarxa que l’ha de substituir. S’es-
tima que aquestes tasques s’allargaran
fins a mitjans de juny.

OBRES I SERVEIS

Millores de la xarxa
elèctrica del centre urbà
FECSA-ENDESA està realitzant obres de millora de la xarxa
elèctrica de diversos carrers del centre urbà, com els carrers
Major, Aliança, Anselm Clavé, Folch i Torres i l’avinguda dels
Països Catalans.

Els ajuts consistiran en una prima única de
2.000 euros per dona i explotació agrària. D’a-
questa manera, es pretén reconèixer les aporta-
cions que les dones han fet i continuen fent en
les explotacions agrícoles, donar valor i reconei-
xement social i legal a la seva feina, i garantir els
seus drets laborals com a dones treballadores a
les explotacions agràries a través de la protecció
de la Seguretat Social, que només s’obté quan
s’està cotitzant.

Són destinatàries d’aquests ajuts les dones que
treballen dins l'àmbit territorial de Catalunya en
explotacions agràries de les quals únicament és
titular una persona amb qui tenen una relació
conjugal o anàloga. 

Els requisits per obtenir aquests ajuts són: 
a) Estar inscrites en el Registre d'Explotacions
Agràries de la Conselleria d'Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural i d'alta a la Seguretat So-
cial, en règim especial de treballadors per
compte propi o autònoms, o dins del sistema es-
pecial per a treballadors agraris per compte
propi inclosos en el règim especial dels treballa-
dors per compte propi o autònoms. La sol·lici-
tud d'inscripció en el Registre d'Explotacions
Agràries ha de ser posterior a l'1 de gener de
2009 i anterior a la data de finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds. 

b) Tenir més de 40 anys.
c) Complir les obligacions tributàries davant

l'Estat i la Generalitat i les obligacions da-
vant la Seguretat Social.

d) Complir els requisits que estableixen els
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei
1/1998 de 7 de gener, de política lingüís-
tica (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies
que preveu l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003).

f ) Complir qualsevol altre obligació legal o
reglamentària que pugui afectar-les.

Queden excloses aquelles dones que hagin
obtingut aquest ajut amb anterioritat.

Podeu consultar les bases i realitzar la sol·li-
citud a la següent adreça electrònica:
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tra-
mit_fitxa.jsp?codi=8456

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a
Max Mansanet, Tècnic de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament (mansanetsm@lli-
camunt.cat o 93 841 52 25) o a Carme
Expósito, Agent del Pla d’Igualtat (exposi-
tomc@llicamunt.cat o 93 841 52 25).

PROMOCIÓ ECONÒMICA I PLA D’IGUALTAT

Ajuts per a dones
treballadores agràries
La Generalitat de Catalunya engega una línia d’ajuts a les
dones de l’àmbit rural per permetre la cotitularitat de la terra.

MILLORES DE LA XARXA ELÈCTRICA DEL CENTRE URBÀ

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a
l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i re-
duir els abandonaments al nostre municipi.

A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que
van sols pels carrers, dels quals una trentena s’han escapat
dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. La
resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i
que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la Societat
Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la
recollida d’animals. L’única sortida digne per aquests animals
és l’adopció, i per aquest motiu depenem de les famílies que
els vulguin acollir i estimar.

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al
Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i també al web
del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Figa
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 7anys
Gossa de mida petita, juganera i diver-
tida. Pesa 7,5 kg.

Nom: Cronos
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 11 anys i 5 mesos
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Shinra 
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 1any i 1 mes
Dies CAD: 1 mes
Gossa de mida gran, simpàtica i juganera.
Pesa 30 kg.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:
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A l’acte van assistir l’Ignasi Simón, al-
calde de Lliçà d’Amunt, Josep Santiago,
regidor d’Infraestructures i equipaments
i Pere Grau, regidor d’Urbanisme, que
van ser els encarregats de tallar la cinta
inaugural. També van ser presents dife-
rents representants polítics del consistori
i els veïns i veïnes de les zones d’actuació.

Durant l’acte d’Inauguració, el regidor
d’Infraestructures i equipaments, Josep
Santiago, va voler reconèixer “l’esforç
que han fet tots els veïns i veïnes de la
zona per poder tirar endavant amb
aquestes obres, i molt més tenint en
compte el moment de crisi en el que es
trobem”.  Per la seva part, l’alcalde, Ignasi
Simón, va agrair a tots els veïns i veïnes
“la paciència que han tingut durant tot
aquest temps que han durat les obres.
Ara es veuen els resultats i l’esforç ha val-
gut la pena”. L’alcalde va destacar sobre-
tot l’actuació realitzada al c. de Castelló
de la Plana, perquè “aquest serà a partir

d’ara una de les arteries principals del
municipi, amb una amplada de 24 me-
tres i zones d’aparcament serà, a més, el
camí principal d’entrada de la futura bi-
blioteca”.

Després dels parlaments i la tallada de la
cinta tota la comitiva i el públic assistent
van fer un passeig per tota la zona sobre
la que s’ha realitzat l’actuació urbanísi-
tica.

Les obres a la zona d’El Pla van començar
al juny de 2007 i la zona urbanitzada ha
estat d’uns 10.000 m2. L’actuació a la
zona d’El Pla ha consistit en la prolonga-
ció de l’Avinguda dels Països Catalans
fins al carrer de Mallorca, així com l’o-
bertura dels carrers d’Eivissa, Menorca i
la rehabilitació de la vorera nord del ca-
rrer de Formentera. Aquests carrers s’han
dotat de tots els serveis necessaris (aigua,
llum, telèfon i gas) de manera soterrada,
s’han pavimentat, s’hi ha instal·lat l’en-

llumenat públic, l’arbrat i el mobiliari
urbà i s’ha senyalitzat amb semàfors la
cruïlla dels carrers Formentera amb An-
selm Clavé. També s’ha enjardinat i ar-
brat la zona verda que transcorre
paral·lela a la carretera des del carrer de
Formentera fins al carrer de Mallorca, on
s’ha habilitat un camí asfaltat per a via-
nants i bicicletes i on també hi haurà un
parc infantil.

Amb aquesta actuació, l’Avinguda dels
Països Catalans a partir del carrer For-
mentera i fins al carrer de Mallorca serà
d’un sol sentit de circulació i disposarà
d’aparcament en cordó. D’altra banda,
els carrer d’Eivissa i Formentera no tin-
dran sortida al carrer d’Anselm Clavé i el
transit de vehicles estarà restringit única-
ment als veïns. 

La zona de Ca l’Oliveres també ha viscut
una actuació d’urbanització sobre un te-
rrenys de 5.000 m2 que va començar al

maig de 2007. En aquest cas les obres
han consistit en l’obertura dels carrers
d’Alacant i Castelló de la Plana des de
l’Avinguda dels Països Catalans fins al ca-
rrer d’Anselm Clavé, així com la prolon-
gació dels carrers Folch i Torres i Prat de
la Riba fins al carrer de Castelló. Igual
que en l’actuació d’El Pla, els carrers so-
bres els que s’ha treballat, s’han dotat del
serveis necessaris de manera soterrada,
s’han pavimentat, s’hi ha instal·lat l’en-
llumenat, l’arbrat i el mobiliari urbà i
s’ha semaforitzat la cruïlla del carrer de
Castelló amb el d’Anselm Clavé. 

A partir de la seva inauguració, el carrer
Castelló de la Plana, de 24 metres d’am-
plada, constituirà una arteria important
de circulació pel municipi. A més, dispo-
sarà de més de 50 places d’aparcament
per als veïns i veïnes i per als usuaris i
usuàries de la futura biblioteca de Ca
l’Oliveres que tindrà l’entrada principal
per aquest carrer.

Inaugurades les obres d’urbanització de
Ca l’Oliveres i El Pla
El passat 24 d’abril es van inaugurar les obres d’urbanització de Ca l’Oliveres i El Pla, unes obres que han estat realitzades
per l’Empresa Municipal d’Obres i que estaven contemplades dins de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENTS

TALLADA DE LA CINTA PASSEIG PER TOTA LA ZONA
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De la reunió es va despendre que el fun-
cionament de les zones blaves ha estat
molt satisfactori per a tothom. De tota
manera, en el transcurs de la trobada va-
ren anar sorgint retocs i modificacions,
que podrien ajudar a millorar-ne el fun-
cionament.L’Ajuntament espera que l’a-
plicació d’aquests retocs i modificacions
de les zones d’estacionament regulat
ajudin a dinamitzar més el sector co-
mercial del nostre poble.

Les millores són:

� Passar l’horari d’inici de la zona blava
de les 8 h a les 9 h, donat que la majo-
ria de comerços inicien l’activitat a
aquesta hora. D’aquesta manera, es
dóna un marge més ampli d’estacio-

nament per als veïns. Així, l’horari de
la zona d’estacionament quedaria re-
gulat de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.

� Per tal de gestionar de la manera més
eficient possible la zona d’aparcament
del carrer d’Anselm Clavé, entre el ca-
rrer de Dr. Bonet i la carretera a Gra-
nollers, s’han alliberat 9 places d’esta-
cionament regulat, d’un total de 23,
tenint en compte que aquesta zona
blava molt poques vegades assolia una
ocupació del cent per cent al llarg del
dia. Aquestes 9 places, més properes
als habitatges, queden a disposició
dels residents sense limitació horària.

� Una demanda molt generalitzada va
ser la de millorar l’amplada de les pla-

ces d’estacionament de la zona co-
mercial de davant de l’Ajuntament.
Aquestes places es van posar en servei
l’any 1992 amb unes dimensions vàli-
des en aquells temps, però insufi-
cients per a les dimensions dels vehi-
cles actuals. Amb aquesta reordenació
es passa de 14 a 12 places de zona
blava. Aquesta mesura ha estat com-
pensada amb la creació de 7 noves
places d’estacionament amb regulació
horària al carrer de Pau Claris per do-
nar  una millor cobertura al nou sec-
tor comercial.

� Paral·lelament, la Brigada municipal
ha fet les obres d’accessibilitat neces-
sàries per tal que es pugui accedir des
del carrer de Pau Claris a la plaça Julià

Martí Pou d’una forma fàcil i segura
per a tots, ja sigui a peu, amb cotxets
per a la mainada, amb cadira de rodes
o amb el carret de la compra.

Millora de les zones blaves després d’un
any de funcionament
Després d’un any de la posada en funcionament de les zones blaves, s’ha portat a terme una reunió entre els comerciants, la
Policia local i la regidoria de Transport públic i Mobilitat amb l’objectiu d’analitzar i valorar el funcionament de la zona
d’estacionament regulat. D’aquesta trobada n’han sortit millores a aplicar.

Juny de 2009 Notícies de l’Ajuntament > 09

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

ZONA BLAVA A LA ZONA COMERCIAL DE LA

PLAÇA JULIÀ MARTÍ I POU

6a edició d’“Un dia amb el transport urbà”
Seguint el programa del PAE (Programa d’Activitats Educatives) 08/09, entre el mesos de març i maig, l’Ajuntament ha portat a
terme, per sisè any, el taller de mobilitat sostenible “Un dia amb el transport urbà”, adreçat als alumnes de 6è de Primària. Un
any més, tots els CEIP del municipi han participat en aquesta activitat, un total de 123 alumnes.

Amb el taller “Un dia amb el transport
urbà”, la regidoria de Transport públic i
Mobilitat vol donar a conèixer una alterna-
tiva als desplaçaments que fem diàriament,
però d’una forma sostenible i segura, cons-
cient que cal donar a la mainada una bona
base per tal que puguin programar i portar
a terme els seus desplaçaments amb resul-
tats òptims.
L’activitat està dividida en dues parts. Hi
ha una part teòrica d’uns 60 minuts a la
classe i, tot seguit, una sortida pràctica amb
el transport urbà de Lliçà d’Amunt, on l’a-
lumnat comparteix el trajecte amb la resta
d’usuaris del servei. A la sortida es porten a
la pràctica els conceptes exposat en la part
teòrica: l’espera a la parada, la interpretació
de la informació, la validació dels títols, el

canvi de línia, el transbordament, etc.
D’aquesta manera, l’Ajuntament també
potencia l’ús del transport públic entre el
més joves, tot donant a conèixer quina
qualitat de servei han de rebre i quin com-
portament han de mantenir.
Aquest any, amb motiu de la celebració
dels 10 anys de Transports de Lliçà d’A-
munt, s’ha obsequiat a tots els alumnes
amb uns recordatoris dels 10TLAnys.
Per altra banda, seguint la programació en-
tre les regidories d’Educació i de Transport
públic i Mobilitat, també s’ha portat a
terme el taller “Descobrim Lliçà d’A-
munt”, adreçat al col·lectiu docent, en el
qual van participar una trentena de profes-
sors i professores dels centres educatius IES
Lliçà i CEIP Països Catalans. UN DIA AMB EL TRANSPORT URBÀ
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Suport a famílies acollidores

Les famílies empadronades a Lliçà d’Amunt
que facin algun acolliment d’aquestes carac-
terístiques durant aquest estiu i vulguin op-
tar als ajuts han de fer una instància a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament com a màxim fins al dia 26 de
juny, indicant les dades de la família acolli-
dora, les dades d’origen del nen o nena aco-
llit, algun document que demostri l’acolli-

ment i una fotocòpia amb el número de
compte corrent on fer efectiu l’ajut. En el
cas d’inscriure’ls a algun dels Casals d’Estiu
organitzats per l’Ajuntament o per l’entitat
Grup d’Esplai també cal adjuntar el rebut
del pagament del casal.

Els ajuts són els següents:
-200 € de suport per cada nen o nena acollit

-El 50% de la despesa d’inscripció al casal
d’estiu, exceptuant les colònies.

Hi ha diverses entitats que gestionen aquests
acolliments amb nens i nenes de Bòsnia, del
Sàhara o de Txernòbil. Si alguna família vol
més informació al respecte sobre com con-
tactar amb aquestes entitats pot trucar a la
regidoria de Cooperació o bé enviar un co-
rreu electrònic a cultura@llicamunt.cat.

Per a més informació sobre aquest programa
de suport també cal posar-se en contacte
amb la regidoria de Cooperació trucant al
telèfon 938415225 o bé mitjançant un co-
rreu electrònic a cultura@llicamunt.cat.
L’estiu passat van rebre aquests ajuts 3 famí-
lies que van acollir un nen/a de Txernòbil
(Ucraïna) i 9 famílies que van acollir un
nen/a de Bòsnia.

Aquest aplicatiu informàtic de lliure accés informa
a l’usuari de com anar des del seu municipi, de la
segona corona metropolitana de Barcelona, fins a
un dels més de 150 centres universitaris de la Re-

gió Metropolitana de Barcelona
El router informa a l’usuari  de les possibles al-
ternatives per desplaçar-se en transport públic
per arribar a la destinació escollida, mostra les

parades i un plànol amb l’eina Google maps,
també es poden consultar els horaris a través del
enllaços a les webs dels operadors que realitzen
els serveis.  

COOPERACIÓ

L’Ajuntament, a través de la regidoria de Cooperació, torna a engegar aquesta campanya amb l’objectiu de fomentar
l’acolliment de nens i nenes provinents de països en vies de desenvolupament durant l’època d’estiu.

L’objectiu d’aquesta sortida és tenir un
primer contacte amb les àvies que han
participat en les darreres edicions i  que
participaran en la propera edició del So-
par de les Àvies. Hi havia àvies que hi
cuinaran per primera vegada i que van
assistir a la sortida per tal de tenir un pri-
mer contacte amb totes les altres àvies i
integrar-se en l’ambient del Sopar.  

La sortida va comptar amb l’acompan-
yament de l’Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor de Cultura, Àngel Montins. 

Al matí, les àvies van fer una visita
guiada al Gran Teatre del Liceu. Tot se-
guit, van anar a la cocteleria Campari
Milano de la Ronda Universitat, on els
van oferir un tastet i una mostra de com
fer un còctel. 

El dinar va tenir lloc al Xalet de Montjuïc, en
un menjador giratori amb vistes a la ciutat.

A la tarda, van gaudir d’una visita pa-
noràmica amb guia per Barcelona en

bus: el Mirador de l’Alcalde, les
instal·lacions olímpiques, el Palau Sant
Jordi, la Fundació Miró, la Sagrada Fa-
mília... (hi va haver parades al Mirador
de l’Alcalde i a la Sagrada Família). Fi-

nalment, van fer un recorregut a peu
pel Barri Gòtic.

Després, es van desplaçar al teatre
Poliorama per veure l’obra Garrick
del Tricicle. En aquest moment, es
van afegir a la sortida els regidors
Pere Grau i Elisenda Montserrat. 

I, un cop arribats a Lliçà d’Amunt,
per finalitzar la jornada, se’ls va ofe-
rir un petit ressopó al Casal de la
Gent Gran, on no va faltar el brindis
de germanor. 

Segons els organitzadors, totes les
àvies van considerar aquesta sortida
molt interessant, s’ho van passar
molt bé i en van quedar molt con-
tentes. 

Un total de 53 participants del Sopar de les Àvies van gaudir d’una sortida a Barcelona, el passat 9 de maig, que els va
organitzar l’Ajuntament. Aquest any el nombre d’àvies participants, que van pagar una part de la sortida, va ser superior al
d’altres anys.

CULTURA

Sortida de les participants al Sopar de les Àvies

El web municipal, a la secció de Transport urbà, inclourà l’enllaç al “Router Universitari” (www.amtu.cat/router), una eina
informàtica desenvolupada per l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) que té per objectiu promoure el
transport públic entre el col·lectiu universitari.

TRANPORT PÚBLIC I MOBILITAT

El web municipal enllaça amb el “Router universitari”

PARTICIPANTS A LA SORTIDA
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Amb aquesta programació, els organitzadors
pretenen oferir activitats diferents de les que ja
es realitzen durant tot l’any. Es tracta de cursos,
tallers i xerrades sobre diferents temes. Les ins-
cripcions es poden realitzar durant tot el mes
de juny als centres cívics municipals.

Els centres cívics  preparen les
festes de cloenda d’activitats

OFERTA D’ACTIVITATS
Centre Cívic Ca l’Artigues:

- Curs DONES PROTAGONISTES DE LA SEVA
SALUT

- Taller de MASSATGE INFANTIL
- Taller d’ ELABORACIÓ D’OLIS, CREMES I UN-

GÜENTS
- Taller de TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ CORPO-

RAL a càrrec de la psicòloga Esther Menéndez
- Cafè – tertúlia GRUP DE DONES
- Cicle de CINEMA SOCIAL 

Centre Cívic Palaudàries:

- Taller de l’ ALEGRIA
- Taller de DEFENSA PERSONAL
- Parlem-ne: EL DOLOR CRÒNIC I DIFERENTS

MANERES D’ABORDAR-LO
- Taller de TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ CORPO-

RAL a càrrec de la psicòloga Esther Menéndez
- Taller d’ ELABORACIÓ D’OLIS, CREMES I UN-

GÜENTS
- Cicle de CINEMA SOCIAL

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PLA D’IGUALTAT

Més informació:
CCeennttrree  CCíívviicc  CCaa  ll’’AArrttiigguueess
C. de la Ribera d’Ebre, 81 – planta baixa
08186 – Lliçà d’Amunt
93 860 73 50
Horari: de 16 a 22 h

CCeennttrree  CCíívviicc  PPaallaauuddààrriieess
C. del Segre, 65
08186 – Lliçà d’Amunt
93 864 60 10
Horari: de 16 a 22 h

Activitats
per a joves al
Centre Cívic
Ca l’Artigues

Les TARDES JOVES tindran lloc tots els
dijous del mes de juliol a partir de les
18.30 h.
Algunes de les activitats que es realitzaran
són: cinema jove, torneig de ping-pong
amb premis per als guanyadors, taller de
crepes, concurs de Sing Stars, concurs de
Pro-Evolution en pantalla gran, etc.

El Centre Cívic Ca
l’Artigues ha organitzat
TARDES JOVES amb
activitats lúdiques variades
per al mes de juliol.

El Pla d’Igualtat i la regidoria
de Participació Ciutadana han
programat una oferta variada
d’activitats, que tindran lloc el
proper mes de juliol als
centres cívics municipals.

S’acosta el final de curs i els centres cívics municipals preparen les festes de cloenda
d’activitats.

GRUP DE HIP-HOP AL CENTRE CÍVIC CA

L'ARTIGUES

Aquestes festes donaran per finalitza-
des les activitats anuals de tot el curs i
donaran pas a una programació variada
de cursos i tallers puntuals pel mes de
juliol.

Per a les festes de cloenda, els grups d’u-
suaris/es de cada activitat preparen actua-
cions/exhibicions. També s’exposaran els
treballs de les activitats de manualitats
que s’han realitzat durant el curs.  

La festa del Centre Cívic Ca l’Artigues
tindrà lloc el divendres 19 de juny i al
Centre Cívic Palaudàries es farà el di-
vendres 3 de juliol; totes dues comença-
ran a partir de les 18 h.

PROGRAMACIÓ DE LES FESTES
DE CLOENDA D’ACTIVITATS:

Centre Cívic Ca l’Artigues

Benvinguda
Berenar per a tots els assistents
Inici de les actuacions:
percussió, hip-hop, sevillanes, dansa del ven-
tre i balls de saló.
Durant la festa també hi haurà una exposició
dels treballs de manualitats realitzats a la lu-
doteca “dimartsjoc”, taller de puntes de coixí i
taller de Patchwork.

Centre Cívic Palaudàries

Benvinguda
Berenar per a tots els assistents
Inici de les actuacions:
aeròbic, batuka, tai-txi, dansa del ventre, salsa
i merengue.
Durant la festa també s’exposaran quadres
3D, treballs de ganxet i punt de creu, i quadres
a l’oli.

FESTA DE CLOENDA DEL CENTRE CÍVIC CA L'ARTIGUES

FESTA DE CLOENDA DEL CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

1a Escola d’estiu 2009

INFORMAT 21.qxd  20/5/09  18:24  Página 11



VE D’UNA GRANOTA? PERQUÈ ÉS IMPOR-
TANT LA BIODIVERSITAT

Totes les espècies vegetals i animals tenen un paper
en la natura. Els ecosistemes són xarxes naturals
molt complexes que han evolucionat durant milions
d’anys i on tots els organismes vius interaccionen en-
tre sí i amb el medi físic que els envolta. Cada element
d’aquesta xarxa, o espècie, té unes funcions concre-
tes: produir, consumir, descomposar, competir, inhi-
bir, potenciar...

La biodiversitat és la diversitat de la vida en totes les
seves formes i s’avalua de tres maneres: la biodiver-
sitat genètica, la biodiversitat d’espècies i la biodiver-
sitat d’ecosistemes. S’estima que al planeta hi ha en-
tre 4 i 80 milions d’espècies, la seva majoria
invertebrats, concretament insectes. Conservar la
biodiversitat suposa conservar el patrimoni genètic i
d’espècies, però també el funcionament dels ecosis-
temes dels quals nosaltres depenem. Per tant, tenir
cura de la biodiversitat és tenir cura de nosaltres ma-
teixos.

L’eliminació d’un dels elements d’aquestes xarxes na-
turals, és a dir, l’extinció d’una espècie, pot provocar
canvis greus en un ecosistema i això, de retruc pot
afectar a l’ésser humà. No podem oblidar que les so-
cietats humanes explotem i utilitzem els recursos
naturals i en depenem totalment: el consum d’aigua,
l’agricultura, l’ús de fusta, l’aplicació de plantes en la
indústria farmacèutica, en són algunes mostres. La
desaparició d’insectes pol·linitzadors, per exemple,
pot resultar en un problema agrícola i alimentari. I la
desaparició d’una granota, com citava el titular, pot
provocar una plaga d’insectes i una afectació de les
aus de zones humides per falta d’aliment.

La desaparició d’espècies s’ha accelerat els darrers
100 anys per culpa de la destrucció d’hàbitats realit-
zada en nom del progrés de la humanitat: la construc-
ció de cases, pobles, carreteres, autopistes, indús-
tries, etc, i l’explotació de recursos naturals n’han
estat les causes més freqüents. Hem de ser cons-
cients del risc que correm i hem de saber conjuminar
el nostre desenvolupament amb la protecció de la na-
tura i la biodiversitat. Si no és així, el nostre progrés
serà fals.

ELS RIUS:
CANALS D’AIGUA O ECOSISTEMES VIUS?

Els rius s’han utilitzat tradicionalment com un in-
dret on desfer-se d’allò sobrer de la societat: fins
no fa molt els abocadors dels pobles estaven pro-
pers als rius i també s’hi llençaven sense depurar
les aigües residuals urbanes i industrials. Per altra
banda, aquests espais magnífics es veuen com
una barrera física per al desenvolupament urbà i
els hem anat arraconant, fomentant l’ocupació ur-
bana de zones fluvials i augmentant el risc de
danys quan es produeixen avingudes. Això ha pro-
vocat també una visió simplista del riu: un canal
d’aigua, més o menys neta o bruta, que cal tenir net
de vegetació perquè l’aigua corri avall i no pugui fer
mal als que s’hi han posat a la vora.

TENIR CURA DE LA
BIODIVERSITAT ÉS

TENIR CURA DE
NOSALTRES 

MATEIXOS

Suplement de Medi  ambient

Amb  aquesta edició del butlletí municipal us presentem el segon número de La plana i el Bosc, un suplement especial sobre medi ambient que vol informar la ciutadania sobre aquells
aspectes clau per entendre 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. Aquest número el
dediquem al medi natural de Lliçà d’Amunt, en concret a l’entorn del riu Tenes, que ha passat de ser una claveguera a cel obert durant els anys 80 a tenir un interès natural rellevant
fruit de la millora de la qualitat de les aigües i de la flora i la fauna que l’habiten.Esperem que sigui del vostre interès i que us faci entendre millor el nostre territori.

LA PLANA I EL BOSC. NÚM 2
JUNY 2009

EL MEDI NATURAL DE LLIÇÀ D’AMUNT: 
L’ENTORN DEL RIU TENES

Granota verda (Rana perezi) a la font de Ca l’Artigues
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Però el riu és molt més que això: és un ecosistema
complex i fràgil que, degut a la seva principal ca-
racterística, la gran disponibilitat d’aigua, esdevé
una sorprenent reserva de biodiversitat. La impor-
tància natural d’aquestes comunitats dels rius rau
en diversos aspectes:

•Malgrat que no ocupen molta extensió, el recobri-
ment vegetal dels rius és molt elevat i proveeix de
refugi a moltes espècies d’invertebrats (insec-
tes) i vertebrats (peixos, amfibis, rèptils, ocells,
mamífers).

• La qualitat del medi és relativament independent
de les irregularitats de la precipitació, ja que està
connectat amb el nivell freàtic (aigües subterrà-
nies).

• S’hi troben condicions microclimàtiques (tempe-
ratura, humitat) que endarrereixen el desenvolu-
pament vegetal, fet que aporta flors, fruits i bio-
massa quan a la resta d’ecosistemes s’ha aturat
el sistema productiu, constituint, per tant, un re-
bost natural.

•Els marges dels rius ofereixen condicions ade-
quades perquè la fauna resisteixi l’època d’estiu,
especialment per a papallones.

• Com a resultat, la diversitat biològica és molt ele-
vada, entesa tant com a riquesa d’espècies i de
les seves interrelacions, com a riquesa genètica.
Com a exemple, val a comentar que les zones hu-
mides ocupen l’1% del territori, però s’hi troben el
50% de les espècies d’aus. 

• Finalment, el medi fluvial actua com a via de pas
i intercanvi territorial per a flora i fauna, els ano-
menats “connectors biològics”. Els rius són l’ú-
nic element natural del territori a què no s’ha po-
gut barrar el pas, i això els atorga un paper
fonamental en aquesta connectivitat biològica.
La manca de connexió porta a l’aïllament de po-
blacions, i a la pèrdua de riquesa genètica, que a

llarg termini es converteix en reducció d’espè-
cies per inviabilitat.  

L’ambient aquàtic és el més vulnerable dels medis
naturals, i, per tant, també el més amenaçat. Les
causes de la seva degradació són bàsicament tres:
la desaparició de la vegetació de ribera, la contami-
nació de les aigües i la intervenció sobre els mar-
ges i la llera.

EL RIU TENES

El riu Tenes neix a Collsuspina (Osona) i passa ràpida-
ment al Vallès Oriental, atravessant Sant Quirze Safaja,
Riells, Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt,
Lliçà de Vall i Parets. Desemboca al riu Besòs poc més
avall d'on aquest riu es forma per la unió del riu Mogent i
el riu Congost. Té una conca de 154,46 km2 i una longi-
tud de 28 km. El tram que passa per Lliçà d’Amunt té
uns 3,7 km. 

El desenvolupament urbà i industrial a la seva vall li va
provocar un impacte enorme: d’una qualitat de l’aigua
que als anys 50 permetia el bany en petits gorcs es va

JUNY 2009

- Projecte, construcció i manteniment de jardins, públics i privats
- Xerojardineria: plantes adaptades a la mediterrània
- Estalvi d’aigua: regs per goteig, instal.lació de sensors de  pluja 

Camí de Can Vinyeta s/n    
Tel 93 841 46 54 - Fax 93 841 79 99                          
E- Mail: jardineriapedrerol@yahoo.es 
08186 Lliçà d´Amunt                                                                 

  ....  també amb la sostenibilitat en el jardí           

EL RIU ÉS UN 
ECOSISTEMA 

COMPLEX I 
FRÀGIL I UNA 

SORPRENENT 
RESERVA DE 

BIODIVERSITAT

Martinet blanc (Egretta garzetta) al riu Tenes
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passar els anys 80 a ser una claveguera a cel obert de
tot tipus d’aigües residuals urbanes i industrials.

La construcció de depuradores i el control sobre els abo-
caments urbans i industrials han permès capgirar la si-
tuació, i ara, 20 anys després, l’aigua del riu torna a bai-
xar amb una millor qualitat. No ha calgut fer gran cosa
més: la natura, sàvia, està desplegant la seva capacitat
colonitzadora i les espècies vegetals pròpies dels am-
bients de ribera estan propagant-se per la vall, sobretot
de plantes com el canyís, la boga i el salze. Aquests can-
yars, que per algú poden semblar que “embruten” el riu,
són en realitat la demostració del bon estat ecològic del
riu: milers d’invertebrats es desenvolupen en les aigües
sota els canyars, actuant de motor de la cadena alimen-
tària de peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers.

Tanmateix les comunitats vegetals de les ribes del riu,
com alberedes, salzedes o omedes estan molt degrada-
des o directament han desaparegut. És aquí on han d’in-
tervenir les administracions, realitzant actuacions de
recuperació dels ecosistemes de ribera que mantinguin
la seguretat de les zones urbanes contra avingudes i in-
undacions.

A Lliçà d’Amunt s’han fet algunes actuacions de recupe-
ració del riu Tenes i està previst que se’n continuï fent
per assolir una zona de ribera d’alta qualitat ecològica de
la qual en pugui gaudir tothom: veïns, infants, especialis-
tes en medi natural, etc.

LA BASSA DEL PARDALER

L’extracció de graves i l’aprofitament de l’aigua subterrà-
nia per a l’abastament va originar a la plana del Tenes,
proper al centre urbà, l’aparició d’un indret que ha acabat
tenint un gran valor naturalístic: la bassa del Pardaler. 

Aquesta bassa ha estat reconeguda com a una zona hu-
mida pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya, amb unes comunitats vegetals i faunísti-
ques de gran interès natural local i regional, que tenen
un paper enriquidor de la biodiversitat biològica i del pai-
satge, així com de les xarxes locals de protecció dels es-
pais protegits. També cal notar que és un indret citat edi-
torialment com a punt d’observació de nombroses aus i
és visitada regularment per ornitòlegs.

La bassa està envoltada per camps i presenta un cinturó
d’arbres de ribera, amb exemplars de quasi totes les es-
pècies que formen el bosc de galeria mediterrani: salze,
pollancre, àlber i om. També és rellevant l’extensa i rica
vegetació arbustiva i herbàcia. Pel que fa a la fauna, cal
destacar la comunitat de vertebrats associats directa-
ment a la presència d’aigua, com els amfibis (tòtil i gra-
nota verda) i diverses aus (boscarla de canyar, polla d’ai-
gua, bernat pescaire, esplugabous, martinet blanc, etc).
Com a punt de pas en vies migratòries s’hi han vist
també altres aus d’interès, com el martinet de nit, el mar-
tinet ros i la cigonya. Diversos mamífers s’hi acosten a
beure (teixó, mostela, conill, senglar) i, en l’àmbit dels in-
vertebrats, cal citar la presència de diverses espècies d’o-
donats o libèl·lules, indicadors de la qualitat de l’aigua.

La raresa de zones humides interiors en l’àmbit de Cata-
lunya, conjuntament amb els potencials naturals i re-
creatius que ofereix la bassa del Pardaler, fan que aquest
indret pugui esdevenir una peça important en l’estratè-
gia de recuperació del medi natural a Lliçà d’Amunt i la
Vall del Tenes.

Tanmateix, per assolir aquesta fita cal realitzar un treball
a diversos nivells:

••AAssppeecctteess  uurrbbaannííssttiiccss
La revisió del Pla General (POUM) ha de contemplar
específicament aquest espai, atorgant-li alguna fi-
gura de protecció que en permeti una gestió ade-
quada. 
••AAccoorrdd  ddee  ccuussttòòddiiaa  aammbb  llaa  pprrooppiieettaatt..
La bassa està situada en una finca privada. És fo-
namental arribar a un acord amb els propietaris per
tal que la bassa i el seu entorn immediat gaudeixi
d’una màxima protecció i d’un pla de gestió que el
millori.
••AAssppeecctteess  ttèèccnniiccss
En primera instància cal fer una caracterització eco-
lògica de l’espai per conèixer en profunditat el seu
estat actual: inventari de flora i fauna, qualitat de
l’aigua, balanç hídric, batimetria, abocaments, etc.
Posteriorment caldrà fer un pla de gestió que identifi-

LA PLANA I EL BOSC. NÚM 2

LA BASSA DEL
PARDALER

PRESENTA UNES
COMUNITATS

VEGETALS I
FAUNÍSTIQUES DE

GRAN INTERÈS
NATURAL LOCAL I

REGIONAL

Bassa del Pardaler
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qui les actuacions necessàries per reduir els impac-
tes negatiu i potenciï les oportunitats (nous hàbitats,
programa de reintroducció d’espècies, etc).

••AAssppeecctteess  ddee  ggeessttiióó  ddee  ll’’eessppaaii
La gestió posterior de la bassa i del seu entorn serà
clau per mantenir les condicions adequades per a
la seva funció ecològica i per a la potencial funció
social educativa i de turisme ornitològic.

RECUPERACIÓ DEL MEANDRE DEL RIU TE-
NES AL BARRI DE MIGDIA (2008)

Recentment s’ha realitzat una intervenció de res-
tauració ecològica en el meandre del marge esque-
rre del riu Tenes, sota can Joan Font i al davant del
Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda.

Aquest meandre, o antiga corba del riu, havia que-
dat fora de l’ambient fluvial degut a una mota de te-
rra creada per contenir avingudes i l’espai estava
éssent colonitzat per plantes exòtiques invasores,
com la canya (Arundo donax), molt abundant; i la
stipa de xile (Stipa neesiana).

L’actuació, finançada per l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i dirigida pel Consorci de Defensa de la Conca
del riu Besòs, ha consistit en traslladar la mota de
protecció al límit del meandre amb la zona agrícola,
l’eliminació de les plantes exòtiques, la creació
d’una zona inundable per pluges i avingudes fortes
i la plantació d’arbres i arbusts de ribera.

Amb aquesta actuació, tècnicament senzilla, s’es-
pera recuperar alguns hàbitats de ribera i la flora i
fauna que hi viu.

CRITERIS PER A LA RESTAURACIÓ DE LA
FAÇANA FLUVIAL DEL TENES AL TRAM

URBÀ. RECUPERACIÓ DEL MARGE DRET A
L’ALÇADA DEL POLÍGON INDUSTRIAL
(2009)

L’Ajuntament ha encarregat l’elaboració de crite-
ris de restauració de la façana del riu Tenes al
seu tram urbà, amb l’objectiu de poder realitzar
una actuació potent en l’entorn fluvial. Aquests
criteris tenen en compte qüestions de revegeta-
ció, de seguretat, paisatgístiques i d’ús lúdic,
que serviran per modificar la situació actual
d’una manera endreçada, a partir de diferents
intervencions en el temps que tindran un únic fil
conductor.

En primera instància s’actuarà sobre el marge
dret del riu Tenes, aigües avall del camp de futbol
i a l’alçada del polígon industrial Molí d’en Fono-
lleda, un indret totalment degradat i afectat per
l’amuntegament de formigó, runes, ocupacions
incontrolades i creixement de males herbes. Des
de fa uns mesos, coincidint amb la urbanització
del polígon industrial, han començat també les
operacions de millora de la façana fluvial: s’han
retirat tots els residus de formigó, s’ha desbros-
sat la vegetació, i s’han connectat al col·lector to-
tes les aigües residuals.

El següent pas serà modificar el talús del riu en
tota la zona industrial, de manera que s’asseguri la
protecció contra inundacions i s’hi pugui instal·lar
una comunitat vegetal de ribera que asseguri la
qualitat ecològica que ha de tenir el riu. Per aquest
motiu es farà una plantació d’arbres i arbusts que
formaran grups de vegetació de manera similar als
d’un bosc de ribera natural. El disseny del talús, a
més, permetrà que es faci un ús recreatiu tot se-
guint un corriol que donarà continuïtat al corriol
que ve del Parc del Tenes.

JUNY 2009

Finca Can Carena s/n
08186-Lliça d`Amunt   
 N.I.F..... J-60050101
(Barcelona)   ESPAÑA
Tel. – Fax  Oficina: (00 34)    93-879-03-42
Tel. – Fax  Fábrica: (00 34)   93-841-45-32
Tel. Móvil : (00 34)   678-566-665 
e-mail: terrajardi@terra.es 
Página Web:  WWW.TERRAJARDI.COM

TERRA-JARDI  ARRIBAS-PARDO, S.C.P.
Gestor autorizado de residuos orgánicos-vegetales con  nº E-971.07

ELS CRITERIS DE
RESTAURACIÓ DE

LA FAÇANA DEL
RIU TENES AL

TRAM URBÀ TENEN
EN COMPTE

QÜESTIONS DE
REVEGETACIÓ, DE

SEGURETAT,
PAISATGÍSTIQUES I

D’ÚS LÚDIC
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Juny de 2009016 > Notícies de l’Ajuntament

Aquest 2009 és un any difícil. Per això
l’Esplai amb el suport de l’Ajuntament
hem preparat més que mai un casal
que garanteixi el millor lleure educatiu
que sabem fer ajustant-nos a la con-
juntura econòmica que estem vivint.
En aquesta línia hem introduït millo-
res com el casal de matins, els des-
comptes al segon germà, els descomp-
tes a les famílies nombroses i el
pagament fraccionat. Esperem que la
informació que us donem us ajudi a
triar i us demanem disculpes per les
errades en les dades de l’Informa’t an-
terior.

El casal d’estiu començarà el 29 de
juny i acabarà el 31 de juliol. Farem
casal de matí (9 a 13h) i casal de tot el
dia (9 a 13h i 15 a 17h) i també servei
de menjador (15 a 17h) i d’acollida
matinal (7:30 a 9h). Els dies 25 i 26
de juny també farem casal al matí (9 a
13h) al local de l’Esplai. Podeu apun-
tar-hi infants i joves de P3 a 2n d’ESO
durant 3, 4 o 5 setmanes.

Les inscripcions seran de l’11 de maig
al 12 de juny al Galliner de 17 a 20h.
Encara hi ha places! Caldrà que porteu:
•fotografia de carnet
•fotocòpia de la  llibreta del banc on
domiciliar la quota d’inscripció

•fotocòpia del llibre de família (o del
carnet de família nombrosa)

•fotocòpia de la targeta sanitària
•fotocòpia del carnet de vacunacions

La reunió de famílies la farem el di-
vendres 19 de juny a l’Ateneu l’Aliança
a les 20h.

Aquest any seguim apostant per arri-
bar com a entitat a tot el poble i prepa-
rem el casal d’estiu al CEIP Miquel
Martí i Pol. Les inscripcions allà han
sigut de l’11 al 22 de maig. Esperem
ser prous infants i joves inscrits per po-
der-lo fer. En cas contrari us oferiríem
poder anar a un dels altres casals
(CEIP Països Catalans o CEIP Rosa
Oriol Anguera) o tornar-vos els diners.
Us n’informarem ben aviat!
Els preus són els següents per a tots els
casals:

Els descomptes i avantatges que us
hem preparat són:
•Casal de matins, amb quotes més as-
sequibles

•Descompte de 5€ a la inscripció del
segon germà

•Descompte del 10% a les famílies
nombroses

•Pagament fraccionat en dues quotes,
una al juny i l’altra al juliol

•Descompte de 20€ a la quota de cam-
paments als infants inscrits a l’Esplai
durant l’any que venen al casal

•Borsa de cangurs de monitors de l’Es-
plai per hores fora de casal

•En cas de necessitat podeu sol·licitar
beques a Serveis Socials

També des de l’Esplai preparem els
campaments d’estiu del 25 de juliol a
l’1 d’agost per a infants de 2n de pri-
mària a 2n d’ESO. Aquest any mar-
xem a Gósol.

Podeu consultar la web del casal
www.esplaillica.cat/casalestiu, a la
qual mica en mica anirem introduint
tota la informació. En cas de dubte
podeu enviar-nos un correu electrònic
a casalestiu@esplaillica.cat o trucar-
nos al 93 841 56 95 i deixar un mis-
satge si no hi som amb el vostre nom,
número de telèfon i motiu de la tru-
cada.

MÉS CASAL D’ESTIU QUE MAI!

CASAL Matí Matí i tarda Menjador Acollida
3 setmanes 122€ 152€ 82€ 40€

4 setmanes 142€ 182€ 102€ 50€

5 setmanes 162€ 212€ 122€ 60€

Esporàdic - - 8€ 5€

25 i 26 de juny: 15€

CAMPAMENTS: 120€

Taller de Djembé
T’agrada el ritme d’aquest instrument?
No deixis d’aprendre a tocar-lo a
l’Espai Jove El Galliner. T’ho passaràs
molt bé i, si realment t’agrada,
t’informarem d’on pots aconseguir un
djembé i on es fan classes. 
Divendres 12 de juny
Més informació: 93 860 70 01 o
elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Taller de recerca de vacances
d’estiu “last minute”
No saps on anar de vacances aquest
estiu? T’ensenyem a buscar vacances
assequibles a l’últim minut.
Divendres 19 de juny
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: inscripcions prèvies a
l’Espai Jove El Galliner (places limitades)
Més informació: 93 860 70 01 o
elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Ona Jove: Blue Festival
Viu una nit inoblidable durant la qual
no pararàs de ballar. En directe, des de
les ràdios més importants d’Espanya,
aterren a Lliçà d’Amunt Jose A.M i
Marçal Ventura. A més, Vocal’s by Tania
Dream, gogo’s, actuacions, performance
“Nit de foc”, Dj Jandry & Silence, Dj
Rafa, etc. Es pot agafar el bus, que
circul·larà tota la nit (inscripció i
informació: Espai Jove El Galliner).
Dissabte  20 de juny
Horari: a partir de les 23 h
Lloc: Pinar de la Riera
Més informació: 93 860 70 01 o
elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Taller de carioques i xanques
Vine a construir-te les teves carioques i
provar la teva habilitat amb les xanques.
T’ho passaràs d’allò més bé. 
Divendres 26 de juny
Lloc: pati de l’Espai Jove El Galliner
Inscripcions: inscripcions prèvies a
l’Espai Jove El Galliner (places limitades)
Més informació: 93 860 70 01 o
elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

ESPAI JOVE 
EL GALLINER
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Inici de la temporada d’estiu de la Piscina
Municipal

Hi haurà una jornada de portes obertes
a la Piscina Municipal el cap de setmana
del 13 i 14 de juny. Aquesta cap de set-
mana l’accés a les instal·lacions serà
obert i gratuït, fins al límit de l’afora-
ment. A partir d’aquest cap de setmana,
la Piscina Municipal ja restarà oberta.

Al mes de setembre, coincidint amb el
30è aniversari de les 24 hores de resis-
tència en ciclomotors, que se celebrarà
el cap de setmana del 5 i 6 de setembre,
la Piscina municipal romandrà tancada
per la necessitat d’ús dels pilots de la
cursa, però a partir d’aquest cap de set-
mana, coincidint amb la Festa Major, la
piscina serà gratuïta. És a dir, del dilluns
7 al diumenge 13 de setembre, l’accés a
les instal·lacions serà obert i gratuït, fins
al límit de l’aforament.

PPuunnttuuaalliittzzaacciioonnss::
- Durant el mes de juliol, de dilluns a di-
vendres, el bany a la piscina gran i petita
es limitarà a la disponibilitat dels cursets
de piscina i activitats, segons les dates i els
horaris marcats per la regidoria d'Esports.

- No es permet l’accés als infants i joves
menors de 14 anys si no van acompan-
yats d’una persona major d’edat.

DDiieess  ii  hhoorraarriiss::
Del 13 de juny al 13 de setembre, amb-
dós inclosos, de dilluns a diumenge,
d'11 a 20 h 
Dissabte 5 de setembre només d’11 a 19 h
Diumenge 6 de setembre tancat tot el
dia
Entrada gratuïta els dies 13 i 14 de juny
i del 7 al 13 de setembre fins al límit
d’aforament.

PPrreeuuss::
Entrada puntual: 
Dies feiners:  de 0 a 2 anys, gratuït

de 3 a 16 anys, 3,45€

a partir de 17 anys, 4€

Dies festius:  de 0 a 2 anys, gratuït
de 3 a 16 anys, 4€

a partir de 17 anys, 4,50€

Acompanyants de cursets: 1r acompan-
yant gratuït i a partir del 2n, 1,80€

Preu abonament del 13 al 30 de juny:

De 0 a 2 anys gratuït; de 3 a 16 anys,
8,20€; a partir de 17 anys, 14,60€;
majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 8,20€

Preu abonament d’1 mes: juliol o agost 
De 0 a 2 anys, gratuït ; de 3 a 16 anys,
16,40€ ; a partir de 17 anys, 29€ ; ma-
jors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 16,40€

Preu abonament cap de setmana: dis-
sabtes, diumenges i festius de tota la
temporada
De 0 a 2 anys, gratuït; de 3  a 16 anys,
24,60€; a partir de 17 anys, 43,70€;
majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 24,60€

Preus abonament de temporada:
De 0 a 2 anys, gratuït; de 3 a 16 anys,
32,80€; a partir de 17 anys, 58,20€;
majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 32,80€

DDeessccoommpptteess::
Per beneficiar-se d’aquests descomp-

tes s’ha d’estar empadronat a Lliçà
d’Amunt

Abonats membres de família nom-
brosa: un membre abonat, 25% de des-
compte sobre la quota corresponent;
dos o més membres abonats, 50% de
descompte sobre la quota corresponent.
Per gaudir d’aquest descompte cal pre-
sentar el carnet de família nombrosa
amb vigor de cada membre abonat/da.

Abonats membres d'una mateixa famí-
lia: dos o més membres abonats, 25%
de descompte a cadascun a la quota co-
rresponent. Per gaudir d’aquest des-
compte les famílies no empadronades
han de presentar el certificat de convi-
vència.

S’entén com a membres d’una mateixa
família la unitat familiar formada per
pare, mare i fills/es.

ESPORTS

COMUNICACIÓ

Amb la calor i l’arribada del mes de juny, la regidoria d’Esports inicia la temporada d’estiu a l’equipament més sol·licitat
d’aquestes dates, la Piscina Municipal.

El voltant de la masia de Can Coscó i l’ermita de Sant
Valerià, i un grup de nens i nenes del poble surten al
primer espot publicitari del Consorci de la TDT.

Si vols ballar i aprendre coreografies i passar una estona divertida, apunta't aquest 
estiu a classes de jazz. Professora: Cristina Ortiz (Nina)

Dies: de l'1 de juny al 31 de juliol

JAZZ COREOGRAFIES 1:
Edats: P5 i 1r de Primària
Horaris: dilluns i dimecres, de 17.30 a 18'.15 h

JAZZ COREOGRAFIES 2:
Edats: 2n, 3r i 4t de Primària
Dies i horaris: dilluns i dimecres, de 18.15 a 19 h

Lloc: al Pavelló Municipal d'Esports
Inscripcions i més informació: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 12.50euros/mes (hi ha l’opció d'apuntar-se durant 1 mes)
Organitza: Ajuntament (regidoria d’Esports)

Vols ballar durant l’estiu? Sant Valerià i infants del poble,
a l’espot del Consorci de la TDT

Ha començat el rodatge del primer espot pu-
blicitari Vallès Oriental TV, del Consorci de
la TDT de la demarcació de Granollers. Per
a construir-lo, la narració inclou persones i
espais de tots els municipis que a dia d’avui
es troben adherits a la televisió digital terres-
tre pública d’aquesta zona vallesana. En el
cas de Lliçà d’Amunt, el voltant de la masia
de Can Coscó i l’ermita de Sant Valerià, i un

grup de nens i nenes del poble són els prota-
gonistes dels segons dedicats al municipi en
el conjunt de l’anunci.

L’espot es començarà a emetre coincidint
amb la publicació del lloc web del Consorci i
amb la celebració del Mercat de l’Audiovi-
sual de Catalunya (MAC) que tindrà lloc a
Granollers del 28 al 29 de maig. 
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Educació Infantil de segon cicle i
Primària (CEIP), i Secundària Obli-
gatòria (ESO):

- CEIP Miquel Martí i Pol
- CEIP Països Catalans
- CEIP Rosa Oriol i Anguera
- CEIP Sant Baldiri
- IES Lliçà
Matriculació: del 8 al 12 de juny

Educació Infantil de primer cicle
(Escoles Bressol):

- Escola Bressol Municipal Nova
Espurna

- Escola Bressol Municipal Palau-
dàries

Matriculació: del 8 al 12 de juny

Per a la formalització de la matrí-
cula cal presentar la documenta-
ció següent:

- El DNI renovat, amb la nova
adreça (en el cas que s'hagués
presentat el resguard de renova-
ció del DNI en el procés de
preinscripció).

- Certificat mèdic segons el nen/a
no pateix cap malaltia infecto-
contagiosa.

- Fotocòpia de la llibreta bancària
on hi figura el número de
compte.

- Quatre fotografies tipus carnet
del nen/a.

- Cal presentar fotocòpia del carnet
de vacunacions on figurin les do-
sis de vacunes rebudes amb les
dates corresponents. Quan no es
tingui el carnet de vacunacions,
ha de presentar-se un certificat
mèdic oficial on figurin les dosis
de vacuna rebudes amb les dates
corresponents (article 4 de l'Or-
dre de 29 de juny de 1981, per la
qual s'aprova l'establiment dels
registres perifèrics de vacuna-
cions). Si les nenes o els nens no
han estat vacunats per contrain-
dicació mèdica o per altres cir-
cumstàncies, cal presentar un cer-
tificat mèdic oficial justificatiu.

L'alumnat que per causes justifi-
cades no pot aportar la documen-
tació acreditativa corresponent,
se'l matricula condicionalment.

La matrícula s'anul·la si, abans de
l'inici del curs, no presenta la do-
cumentació pendent.

Per a més informació:
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna: 93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palau-
dàries: 
93 864 59 54

Educació Postobligatòria 
(Batxillerat):
- IES Lliçà
Matriculació: de l’1 al 7 de juliol

EDUCACIÓ

Matriculació per al
curs escolar
2009/10
El període de matriculació per al curs escolar 2009-
2010 d’Educació Infantil de primer cicle (Escoles
Bressol), Educació Infantil de segon cicle  i Primària
(CEIP), i Secundària Obligatòria (ESO) és del dilluns 8 al
divendres 12 de juny. Per a l’Educació Postobligatòria
(Batxillerat) és del dimecres 1 al dimarts 7 de juliol.

Resultat de les
sol·licituds de
preinscripció
Segons el resultat de les sol·licituds de
preinscripció a segon cicle d’Educació
Infantil (CEIP) i Secundària Obliga-
tòria (ESO), hi ha hagut 15 sol·lici-
tuds de més de P3 i 4 sol·licituds de
més de P5 en relació a l’oferta, sobre-
tot al CEIP Miquel Martí i Pol. 
Per altra banda, hi ha hagut 30 va-

cants a 1r d’ESO. Aquestes dades co-
rresponen a la presentació de sol·lici-
tuds de preinscripció que es va fer del
23 de març al 3 d’abril. Després de
tancar aquesta edició del butlletí, el
25 de maig, hi havia prevista la pu-
blicació de la relació de llistes d’ad-
mesos.

Grups 1

CEIP SANT BALDRI

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Matrícula 08-09

Vacants

1r 2n 3r 4t 5è 6è

Sol.licituds

Ofertes

P4P3 P5

Grups 1 1r 2n 3r 4t 5è 6èP4P3 P5

Grups 1 1r 2n 3r 4t 5è 6èP4P3 P5

Matrícula 08-09

Vacants

Sol.licituds

Ofertes

Matrícula 08-09

Vacants

Sol.licituds

Ofertes

CEIP PAÏSOS CATALANS

CEIP MIQUEL MARTÍ I POL

CEIP ROSA ORIOL

IES LLIÇÀ

TOTALGrups 1 1r 2n 3r 4t 5è 6èP4P3 P5
Matrícula 08-09

Vacants

Sol.licituds

Ofertes

Matrícula 08-09

Vacants

Sol.licituds

Ofertes de places

Grups Total1r 2n 3r 4t
Capacitat

Grups

25

25

25

0

0

0

0

0

0 00

24 24 23 232221

126

-1

1 1 0 29

10

384

4

1

0

1

11

32

2 2

2

50

50

50

46

4

0

0

0

5025 42 46 46 48 43

0

2

-2

1 0

4

4

8

7

4

1

3

1

1

2 7

0

7

48

1

1

2 77

52

27

66

-16 -3

1

4

0

4

-4

5049

2

2

0

73

0

41

9

9

46

4

1

3

33

17

16

1

0

0

0

50

16

1

15

34

99

81

25

-2

52

46

0

4

4

1

49

1

0

1

49

1

0

50

0

4

-4

44

6

3

3

36

14

1

13

30

20

17

3 0

21

4

4

100

65

41

150 120 180 90 540

5 4 6 3 18

107 163 117 387

139 9 21 0 169

109 1 3 2 115

30 8 18 -2 54
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

L’Espai Obert ha tingut molt bona ac-
ceptació entre els nois i noies del poble
i la seva participació ha estat conti-
nuada i força motivada. Per això, ja
s’està programant  l’Espai obert previst
per al curs vinent, que s’oferirà també
al Centre Cívic Palaudàries.

A partir de setembre s’informarà sobre
el procés d’inscripció, juntament amb
les activitats i horaris de cada taller i el
lloc on es faran. La informació es po-
drà veure als Centres Cívics, a l’Espai
Jove El Galliner i a Serveis Socials (co-
ordinador del projecte).

Taller de percussió per a tots aquells i
aquelles que els agraden els ritmes i
volen experimentar amb diferents ins-

truments de percussió. Els dilluns, de
18 a 20 h , al Centre Cívic Ca l’Arti-
gues.

Taller de hip-hop per aprendre aquest
ball tant urbà i personal. Els dimarts,
de 17 a 19 h, a l’Espai Jove El Galliners
i, de 19 a 20 h, al Centre Cívic Ca l’Ar-
tigues. 
Taller de batuka per aprendre què és
el ritme a partir de coreografies de te-
mes molt actuals. Els dijous, de 17 a
19h, a l’Espai Jove El Galliner. 

En tots aquests tallers hi ha una estona
de reforç escolar, on els nois i noies
poden fer els deures, fer recerca d’in-
formació per a treballs, dibuixar i fer
altres projectes que puguin sorgir

Bona acollida de 
l’Espai Obert
L’Ajuntament, des de la regidoria de Benestar i Família, va
engegar un nou projecte anomenat Espai Obert on, durant
tot el curs escolar, s’han ofert tallers de  percussió, hip-hop,
batuka i reforç escolar als nois i noies de 5è i 6è de
Primària de les escoles i als nois i noies de 1r i 4t d’ESO de
l’institut, de manera totalment gratuïta.

Servei de menjador al
Casal de la Gent Gran

EDUCACIÓ

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

El menú inclou: 1r plat, 2n plat,
postres, pa i beguda. Hi ha dos me-
nús a escollir.
El preu del menú per als pensionistes
o socis del Casal és de 5,80€.  Per la
resta de persones el preu és de 7€

De moment, per començar, no-
més estarà obert quan alguna per-
sona sol·liciti aquest servei. Us
heu d’apuntar el dia abans en el
Casal o  trucar per telèfon al 93
841 61 55.

El Casal de la Gent Gran ofereix servei de menjador, de
dilluns a divendres, de 13 a 15h. Per a més informació,
adreceu-vos al Casal de la Gent Gran o truqueu al tel.
93 841 61 55.

Els dos cursos de 3r de Primària del
CEIP Països Catalans van visitar l’Ajun-
tament el passat 30 d’abril acompanyats
d’un guia, en Toni Cuesta. Els nens i ne-
nes van rebre informació sobre l’organi-
grama i les tasques de l’Ajuntament de

part del guia i de la regidoria d’Educa-
ció. Durant la visita a l’edifici consisto-
rial van poder entrar al despatx d’Alcal-
dia, on els va rebre l’Alcalde, Ignasi
Simón, que va respondre tots els seus
dubtes i preguntes. 

Visites escolars a
l’Ajuntament

3R A

3RB
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Coincidint amb la festa de Sant Jordi, el
passat mes d’abril, va visitar les dues escoles
bressol municipals un Cançoner i Conta-
contes, que amb la seva guitarra, les seves
disfresses i el seu escenari va fer passar a
tots plegats una bona estona. Aquesta acti-
vitat va tenir lloc el 15 d’abril a l’escola
bressol municipal Palaudàries i el 22 d’a-
bril a l’escola bressol municipal Nova Es-
purna. 

Per altra banda, els dies 13 i 20 de maig, per-
sones del Casal de la Gent gran varen ser les
encarregats de dur a terme l’activitat d’aquell
mes. A l’escola bressol municipal La Nova
Espurna s’hi va desplaçar una àvia i va expli-
car un conte per als més petits i les seves fa-
mílies que ella mateixa havia preparat i prac-
ticat a casa seva. A l’escola bressol municipal
Palaudàries, amb la mateixa preparació, va
ser un avi qui va dur a terme l’activitat.

El programa “Juguem
Plegats 2009” segueix
amb les seves activitats

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Després del taller de massatges infantils i l’intercanvi de
murals entre les dues escoles bressol municipals per donar
la benvinguda al “Juguem Plegats 2009”, la programació
ha continuat amb diferents activitats dirigides als nens i
nenes de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

La inauguració de l’exposició sobre el vo-
luntariat EXPO-VAL va tenir lloc el di-
marts 5 de maig, a les 18 h, al Casal de la
Gent Gran. amb una taula rodona amb la
participació de grups solidaris de la co-

marca que van explicar la seva experiència.  
L’exposició s’ha exhibit al Casal de la
Gent Gran del dilluns 4 al diumenge 17
de maig i al Centre Cívic Palaudàries del
dilluns 18 al divendres 29 de maig. 

Exposició i taula rodona sobre els valors i el voluntariat
L’Ajuntament va presentar al municipi EXPO-VAL, una exposició sobre el voluntariat i els valors sobre els quals es fonamenta l’acció
voluntària, i va oferir una taula rodona al voltant d’aquests temes.

CANÇONER I CONTACONTES A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PALAUDÀRIES

MURAL DE BENVINGUDA AL JUGUEM PLEGATS 2009 DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL NOVA ESPURNA

ACTIVITATS DEL 
CASAL DE LA GENT GRAN

Ball amb música en viu
Divendres 5, 12, 19 i 26 de juny
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Estada de cinc dies a l’Ametlla de Mar
Del dilluns 8 al divendres 12 de juny
Hora de sortida: 15 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 198 euros (suplement d’habitació individual: 18 euros/nit) (el preu inclou
l’autocar, l’estada en un hotel de quatre estrelles en règim de pensió completa amb
beguda inclosa als àpats, l’assegurança i entrada a la zona spa: piscina climatitzada,
jacuzzis i sauna) 
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Sortida a la fàbrica de llet Pascual 
Visita de les instal·lacions de la fàbrica de llet Pascual acompanyats d’una persona de
l’empresa i degustació de productes de la marca. Obsqui d’un lot de productes Pas-
cual per persona. Dinar i ball. 
Dimarts 30 de juny
Hora de sortida: 9.30 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Preu: 29 euros
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Viatge a Astúries
Del dilluns 3 al diumenge 9 d’agost
Visites als Picos de Europa, el Santuari de Covadonga, les localitats de Cangas de
Onís, Oviedo i Gijón, el Museu de la Sidra de Nava, el Museu de la Mineria d’En-
trego, les localitats de Costa Verde, Ribadesella, Cudillero i Oviedo. 
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 898 euros (suplement d’habitació individual: 168 euros) (el preu inclou l’auto-
car, l’estada en un hotel de quatre estrelles en règim de pensió completa, totes les vi-
sites i l’assegurança del viatge, entre altres) 
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
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El lliurament de guardons del Premi Sam-
bori Òmnium Demarcació va tenir lloc el
passat 31 de març, a les 20 h, a la seu
d’Òmnium de Mataró. Els alumnes pre-
miats hi van assistir juntament amb els seus
pares i mares i la mestra Francesca Gironès,
en representació de l’escola. 

El Tercer Premi Sambori Òmnium 2009,
convocat per Òmnium Cultural, és un
premi escolar de narrativa en català destinat
a promoure l’ús literari del català a les esco-

les i instituts (públics, concertats i privats)
del Principat, la Franja i la Catalunya del
Nord.

El CEIP Països Catalans va presentar tre-
balls al Premi Sambori Òmnium Demarca-
ció a les categories de Cicle Inicial de Primà-
ria (1r i 2n), Cicle Mitjà de Primària (3r i
4t) i Cicle Superior de Primària (5è i 6è). El
CEIP Miquel Martí i Pol va presentar tre-
balls a la categoria Cicle Superior de Primà-
ria (5è i 6è). 

Lliurament de guardons
del Premi Sambori
Òmnium Demarcació
Tres alumnes del CEIP Països Catalans optaran al Premi
Sambori Òmnium Catalunya després d’haver guanyat el Premi
Sambori Òmnium Demarcació en la categoria de Cicle Inicial de
Primària (1r i 2n). Es tracta de Nil Mataró Llobet amb “Hot
weel”,Aina Relats Molins amb “La fadeta màgica” i Nil Sances
Parramón amb “El rei dinosaure”.

En aquesta jornada participaran alumnes
del Programa SEFED de tot Catalunya
amb l'objectiu de formar-se en l’àmbit de
la negociació comercial, activitat innova-
dora dins la simulació d'empreses que per-
met als alumnes obtenir competències tèc-
niques en les relacions comercials entre les
empreses. 

El SEFED de la
Vall del Tenes
reuneix alumnes
d’aquest 
programa de tot
Catalunya
El Programa SEFED celebra,
el dimarts 2 de juny, a l’espai
natural de Sant Miquel del
Fai, un Meeting Point
d'empreses simulades, en el
marc dels 20 anys de
Programa a la Vall del Tenes.

II Torneig de futbol sala 
L’objectiu d’aquest torneig
és el de fomentar l’esport en
general i potenciar el futbol
sala en particular, intentant
arribar a contribuir a una
millor comprensió entre els
ciutadans i impulsar la funció
primordial que compleix
l’esport como a factor de
integració social, educació
de la salut i solidaritat
humana.

A Lliçà d’Amunt es donaran cita joves par-
ticipants de les següents característiques:

-  Nens/es de 5 a 18 anys.
-  350 participants
-  5 entitats esportives 

DATA: 22 i 21 de juny 2009
CAMP: Pavelló municipal de Lliçà
d’Amunt
CATEGORIES: Pre benjamí, benjamí,
aleví, infantil, cadet i juvenil.
EQUIPS PARTICIPANTS: F.C.Barcelona, Les
Corts UBAE, Marfil Santa Coloma, Es-
cola Pia de Sabadell i F.S. Lliçà d’Amunt.
ORGANITZA: Club Futbol Sala Lliçà
d’Amunt

NIL MATARÓ, AINA RELATS I NIL SANCESACTE DE LLIURAMENT DE GUARDONS

NOTÍCIES DEL POBLE

Els pares i mares que vulguin fer saber el
naixement del seu fill/a a través del but-
lletí, poden lliurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement,
durant la primera setmana del mes ante-
rior 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.

Naixements a
Lliçà d’Amunt

Jordi Gili Paniagua
nascut el 14 de març
de 2009

FESTES DE BARRI
Per a més informació:

Associació de Veïns de Ca l’Oliveres
Associació de Veïns de Can Farell

Regidoria de Cultura

Festa de barri de Ca l’Oliveres
Dissabte 20 de juny
Programació:
19 h: Cursa Popular “Els mil metres” del
barri de Ca l’Oliveres
21.30 h: Sopar i ball
Lloc: plaça del Consell de Cent
Organitza: Associació de Veïns de Ca l’Oliveres

Festa del barri de Can Farell
Cap de setmana del 26, 27 i 28 de juny
Programació:
Divendres 26 de juny
20 h: Inici de la festa
22 h: Nit d’havaneres i rom cremat
Dissabte 27 de juny
19 h: Pallassos i xocolatada
22 h: Gran verbena
Diumenge 28 de juny
13.30 h: Sardinada popular i fi de festa
Lloc: barri de Can Farell
Organitza: Associació de Veïns de Can Farell
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OPINIÓ

Som a l’any europeu  de la creativitat i de la
innovació, declarat així pel Parlament i el
Consell Europeu. Imaginar, crear, innovar,
són les paraules clau que presideixen aquest
any europeu.
Això no és fàcil d’aplicar en un territori tan
dispers com el de Lliçà d’Amunt, però és
interessant el poder extrapolar en la mesura
en que es pugui, la creativitat, la innovació,
l’optimització de tots i cadascun dels recur-
sos que tinguem en les nostres mans per a
millorar cada dia el nostre entorn.
En els temps que estem vivint, no és fàcil
llegir o escoltar una notícia esperançadora o
propostes fermes per tirar endavant. Amb
massa freqüència, els debats polítics servei-
xen com excusa per fer retrets, freturosos de
contingut i inclús en propostes fetes tant a
la lleugera que no tenen sentit, més si qui
les fa, quan va poder fer alguna cosa, no la
va fer.
En aquest mes en el que estem, a l’equador
d’aquest mandat, és interessant comprovar
que el treball realitzat es veu, es nota, que
són fets i no paraules llançades com qui ven
fum.
•S’ha retirat la taxa de protecció contra In-
cendis Forestals.

•S’ha generat molta més activitat en els cen-
tres cívics.

•S’ha engegat el “Debat del Poble” per ana-
litzar l’estat del municipi.

•S’han promogut noves ofertes esportives
municipals, i s’han constituït noves enti-
tats esportives com l’Aeromodelisme o l’A-
munt Club Ciclista.

•S’ha recuperat la Nit de l’Esport, amb gai-
rebé 800 assistents. Tot un èxit.

•S’han construït els col·lectors de Can
Franquesa i de Can Farell i ja s’han redac-
tat els darrers projectes per completar la
xarxa de col·lectors de Lliçà d’Amunt, els
de Can Xicota i Ca l’Artigues. 

•S’ha construït la segona deixalleria a Palau-
dàries.

•S’han racionalitzat les tarifes de l’aigua d’a-
cord amb la lectura real de consum, tenint
en compte, a més, que és un bé bàsic i al-
hora escàs. Els resultats han estat clars:
aquest any 2008 s’ha reduït el consum
d’aigua del poble respecte anys anteriors.

•S’ha construït una segona escola bressol
amb 115 places.

•S’han iniciat les obres de construcció del
segon CAP a Palaudàries.

•S’han fet les obres de construcció d’un
Centre de Rehabilitació Física.

•S’ha fet un camí de vianants a la carretera
de Palaudàries.

Des del PSC, ens sentim orgullosos de po-
der aportar el nostre treball per millorar el
nostre poble, i en els dos anys següents veu-
rem moltes més coses.

La Carta del Paisatge de la Vall del Te-
nes és estratègia i compromís. És un full
de ruta dissenyat pels agents privats i
públics, amb ànim de lucre o sense, en-
titats del lleure, culturals, esportives, de
tots els sectors de producció... és a dir,
un compromís d’àmplia implicació so-
cial. És  un full de ruta amb objectius a
curt, mig i llarg termini. El seu recorre-
gut l’hem d’acordar entre tots.
El seu àmbit territorial supera l’estrica-
ment municipal. És supramunicipal i
per això, quan en parlem a casa nostra,
fem referència a la Mancomunitat de la
Vall del Tenes. 
Els pobles de la Vall del Tenes hem tin-
gut un creixement pràcticament calcat.
Podem afirmar que la nostra història re-
cent és molt semblant en allò de la
transformació de l’entorn rural. Fa uns
cinquanta anys que el color del  “tot
això eren camps” era el color de tota la
vall. Els anys seixanta varen ser els de la
irrupció de la segona residència en àm-
bits boscosos, o no, que varen determi-
nar el tipus de creixement que ara quali-
fiquem com a un problema greu. Molt
greu. En aquells moments, no hem de
ser hipòcrites, la majoria del col·lectiu
social n’estava prou satisfet: la caseta i
l’hortet  era el model de creixement i la
construcció i els serveis dinamitzaven la
nostra economia rural. De fet aquesta
expressió del “tot això eren camps” no
és més que una frase, sovint d’admira-
ció, davant de tot allò que hem estat ca-
paços de “créixer”. 
El Jardí del Vallès és una marca enregis-
trada d’un col·lectiu d’agents actius que
comparteixen la il·lusió i l’entusiasme
per a un paisatge de qualitat. Per donar
a conèixer allò que estimem: el nostre
patrimoni arquitectònic popular, reli-
giós i civil, la qualitat del nostre entorn,
l’encara rural i el natural, en quant a la
diversitat de vida, formes arbòries i ar-
bustives, la dinàmica de la llum i el co-
lor. Per oferir-nos productes de la terra
amb el sabor de la proximitat i el fet a
casa. I per, en definitiva, encomanar-
nos l’autoestima.
La Mancomunitat, el Jardí del Vallès, la
Carta del Paisatge, no són fets aïllats.
Són coses que fem que passin a casa
nostra. És implicació social per decidir
el futur. És compartir objectius. És re-
cuperar i donar a conèixer les nostres
arrels.

És, un altre cop, parlar de cultura i tor-
nar a fer poble. 

Cuando salgan publicadas estas líneas, ya
habrán pasado dos años desde las Elec-
ciones Municipales de Mayo del 2007. 
Parece que ha sido ayer, cuando se han
producido las elecciones, y ya estamos a
la mitad del mandato. Cabe recordar el
inicio de esta singladura, que algunos
grupos presumían  de titubeante y que
con el paso del tiempo no solamente no
ha sido así, sino que la coalición de Go-
bierno formada por PSC, CiU y PPC ha
gobernado con buen pulso y saber hacer.
Lejos de las manifestaciones, quejas o es-
critos de unos pocos, lo verdaderamente
positivo de la acción de gobierno, es que
las cosas que se hacen se ven y quedan
para la posteridad. Podemos echar la
vista atrás para ver lo que se ha hecho en
estos dos años, de todos conocido a tra-
vés de los medios de comunicación escri-
tos municipales o de partidos. Pero lo
más importante es mirar hacia delante y
ver lo que falta aún por hacer  en estos
dos años que quedan de mandato, y que
unas de forma inmediata: camino de ac-
ceso a las urbanizaciones, puesta en fun-
cionamiento del centro de rehabilita-
ción, reasfaltado de calles, urbanización
del Molí de Fonelleda,  construcción del
nuevo CAP….. y otras que se verán ter-
minadas a lo largo o al final de estos 4
años: biblioteca, piscina cubierta, pisos
de protección oficial en Can Salgot y Ca
l’Artigues, Bus Express, servicio de Taxi,
implantación de industria en Can Mont-
cau... son un claro ejemplo de que en es-
tos 4 años no solamente no se ha parado
de hacer cosas, sino que se han hecho
muchas más que en los años o legislatu-
ras anteriores.
Esto no solamente se pone de manifiesto
en la poca oposición que hay en el con-
sistorio (será porque no se hacen las cosas
tan mal),  sino que los ciudadanos a tra-
vés de sus manifestaciones, visitas y ter-
tulias manifiestan un apoyo mayoritario
al actual Equipo de Gobierno.
Por ello, vamos a seguir trabajando con-
juntamente para que todo lo que está
previsto se vea ejecutado en los plazos es-
tablecidos, y así poder presentarnos a las
próximas elecciones dentro de dos años
sin complejos y con la cara bien alta, de
haber hecho las cosas bien y no haber de-
fraudado a nuestros electores.

El POUM (Pla d’Ordenació Urbana
Municipal) és el projecte on es reflec-
teix com s’estructurarà el municipi
durant els propers 15-20 anys. La llei
obliga a fer-lo amb un Pla de Partici-
pació Ciutadana on la gent pugui
participar lliurement, rebent una
bona informació per discutir amb cri-
teri els principals temes estratègics
que definiran aquest nou POUM. 
A Lliçà, en el més de gener es van fer
unes sessions informatives on s’havia
d’exposar la situació actual. Hi man-
caven estudis importants: de mobili-
tat, de situació de llocs de treball, de
conclusions de Plans de participació
fets en legislatures anteriors (nou cen-
tre, implantació industrial, Agenda
21), etc.
Al febrer, en la primera jornada de
participació, s’havien de reflectir els
problemes i les mancances que actual-
ment es detecten en el poble. Però la-
mentablement la manca de docu-
ments va fer que les conclusions fossin
genèriques i, sovint, ja esmentades en
processos participatius anteriors.
Més endavant es van fer unes noves
sessions informatives per exposar el
projecte d’Avanç del Pla, amb dife-
rents alternatives de planejament. El
document va ser el mateix Pla General
existent, amb algunes insinuacions de
voluntats, i pràcticament sense cap de
les conclusions de la primera jornada.
Finalment el 4 d’abril es va fer la se-
gona jornada de participació. Amb
aquesta pobre base d’Avanç de Pla
s’havien de fer propostes sobre in-
fraestructures, creixement i zones ur-
banes, zones lliures, equipaments i
zones industrials. A la pregunta prè-
via sobre si hi hauria una propera
jornada per presentar les conclusions
i la seva projecció en el  projecte de
POUM, la resposta del regidor d’ur-
banisme va ser que ja hi hauria possi-
bilitat de fer al·legacions, i probable-
ment reunions amb altres partits
polítics que no estan al govern, i que
encara hi ha moltes possibilitats de
modificacions... 
Encara ningú ha vist res de la pro-
posta del POUM i només falta l’a-
provació formal en el Ple municipal.
A hores d’ara encara no s’ha fet cap
de les reunions mensuals a què es va
comprometre el regidor Pere Grau
amb tots els regidors en el Ple de
març. I la fase de participació ciuta-
dana ja s’ha tancat. 

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 

En un año en que en nuestro país tenemos
cuatro millones y medio de parados, y que
prevé llegar a los cinco millones, donde las
pequeñas empresas, autónomos, no saben
qué hacer para sobrevivir, que las familias
no llegan a final de mes, que el nivel de po-
breza aumenta sin freno, con una crisis que
ha puesto en jaque al sistema económico,
no sólo el de nuestro país sino en del
mundo, que ha puesto en riesgo nuestra
forma de vida, todos tendríamos que refle-
xionar no sólo sobre quién es el culpable
sino hacia dónde queremos ir, qué mundo
queremos para el futuro.
Una economía que nos han vendido y en la
que todos pobres y ricos hemos jugado, en
el que sólo unos cuantos, los que son los
que nos han hecho jugar, han ganado, y
que al final los que vamos a pagar los platos
rotos somos, esencialmente, los trabajado-
res, las familias, nuestros mayores, y una
posible sociedad del bienestar, que preten-
díamos mejorar. Desde este artículo no en-
traremos a valorar las medidas que se están
tomando desde los diferentes gobiernos,
pero creemos que la solución no pasa por
seguir dándole dinero a quien nos ha hecho
jugar, bancos, sistema financiero, y grandes
fortunas; ¿no sería más práctico empezar a
regenerar el sistema productivo e industrial
de nuestros países con ese dinero?
Y con todo esto encima de la mesa llega de
nuevo un periodo electoral, las elecciones
europeas. Una elecciones de las cuales el
ciudadano casi no sabe nada, que en reali-
dad con los problemas que tenemos, “no
estamos para hostias” y perdonen la expre-
sión, pero que en realidad son muy impor-
tantes porque es aquí donde se decidirá el
futuro, no sólo el de nuestro país sino el de
millones de europeos, un parlamento
donde se pretendía imponer la directiva de
las 65 horas. Una directiva que no solo de-
cidía lo de las 65 horas de trabajo, sino que
quiere recortar los derechos de los trabaja-
dores/as de Europa, donde se decide cuál
será el futuro de las economías, donde se
decidirá el futuro de millones de españoles
y catalanes. En definitiva la de millones de
personas, personas que creemos que otra
Europa es posible. Allí se toman muchas
decisiones sobre política económica y mo-
netaria, mercados, circulación de bienes,
personas y capitales, sobre política agraria,
de seguridad, también es donde se aprue-
ban las directivas que se traducen aquí en
leyes, y por tanto nos afecta a todos y a to-
das. Por ello os pedimos que participéis en
las elecciones.             
Crisis de dretes
Solucions d’esquerres
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Els gegants a les escoles

Vint-i-cinc anys de ballades ininterrom-
pudes, que aviat és dit, vint-i-cinc anys
d’il·lusions, de compartir, de portar arreu
les nostres danses i la nostra cultura.
Doncs sí, ara fa vint-i-cinc anys, que per la
caparroneria d’unes quantes persones del
poble, seguidores del ball de gitanes pels
voltants, i gràcies a l’ajuda de l’Aliança i
l’Ajuntament per creure en aquest pro-
jecte, la colla de les gitanes va iniciar la
seva singladura recobrant la iniciativa que
cinquanta anys enrere havien tingut una
altra colla de joves del nostre poble i que
va tenir molt curta durada.
Aquesta vegada, però, la iniciativa ha arre-
lat profundament i cada vegada en som
més els seguidors i els balladors. Vam co-
mençar fa vint-i-cinc anys amb una sola
colla de nois i noies i ara ja en som cinc re-
partides entre els 3 i els 75 anys. I per aca-
bar-ho d’arrodonir, s’està creant al nostre
voltant una orquestra pròpia formada per
pares, mares i amics aficionats a la música
i que completen així la nostra formació.
Estem molt contents d’haver arribat on
som i tenim esperances encara d’arribar
molt més lluny. Per les nostres colles han
passat, i hi són encara, molta gent del nos-
tre poble i alguns persones dels pobles del

voltant que assabentades del nostre ta-
rannà decideixen acompanyar-nos i afe-
gir-se als nostres grups.
Per això, ara que ens preparem per cele-
brar aquests vint-i-cinc anys, convidem a
tota la gent que ens ha acompanyat i se-
guit al llarg d’aquest llarg camí, i esperem
que puguin ser amb nosaltres el dia 13 de
juny.
Tenim preparades moltes activitats, actua-
cions dels balladors actuals i dels exballa-
dors que s’hagin animat a tornar-se a po-
sar les espardenyes de picarols i a repicar
les castanyoles, exposicions de vestuari, fo-
tografies i pel·lícules de les activitats que
hem fet al llarg d’aquests anys, la presenta-
ció del llibre de les gitanes, un llibre que
recull la història, a Lliçà, del nostre grup, i
per arrodonir-ho tot un sopar d’aniversari
acabat amb ball de fi de festa.
Confiem que ens acompanyareu.
Els que vulgueu venir a sopar cal que
compreu els tiquets per poder fer la re-
serva. Els tiquets es poden comprar al bar
de l’Aliança, a l’OAC de l’Ajuntament i
els divendres a partir de les 6 de la tarda al
pavelló de l’Institut, fins el 5 de juny.  El
preu del menú és de 10 € l’infantil i de
20 € el d’adults.

La Colla de Gegants de Lliçà d'Amunt
va visitar els CEIP i l'IES del nostre po-
ble en l'ocasió de les festes de Sant Jordi.
Els nens dels CEIP Països Catalans,
M.M. i Pol, Rosa Oriol i Sant Baldiri van
poder gaudir de l'explicació del conte de
la colla, editat enguany pel seu 25è ani-
versari, però també es van poder apropar
als gegants en Julià i la Montserrat, van
jugar amb el gegantó en Xavi Calamar, i

es van posar al cap els capgrossos: la ga-
llina, el gall, els conills, l'ovella i la vaca.
A l'IES la Vall del Tenes, els joves van
ajudar a muntar i vestir els gegants, i
molts d'ells es van atrevir fins i tot a por-
tar-los, improvisant tots plegats un petit
cercavila al so de les gralles i vivint, per
uns instants, la festa gegantera.
Una experiència inoblidable pels nens,
pels joves, i pels geganters de la colla.

Diapositives a la fresca

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 caràcters) 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.

25 anys de gitanes 

1133    ii  1144  DDEE    JJUUNNYY  DDEELL  22000099
al pati i al gimnàs de l’Institut 

DDIISSSSAABBTTEE  1133  DDEE  JJUUNNYY  

55  TTAARRDDAA    
Inauguració i benvinguda a la festa
Ballada colles actuals  
Espectacle 
Ballada d’exballadors
Presentació del llibre dels 25 anys
Inauguració exposició
Ballada colles actuals
Sardana de germanor
Acompanyament i presentació de 
l’ORQUESTRA DE LES GITANES

99  VVEESSPPRREE

Sopar d’aniversari
Venda de tiquets del 15 al 31 de maig:

OAC Ajuntament, bar Aliança, divendres tarda
pavelló IES.
Preu sopar: menú infantil 10 €, menú adults
20 € ) 

TTRROONNAADDAA  II  FFOOCCSS  

1111  NNIITT    
Ball  de fi de festa amb el grup RIMEL TRIO

DDIIUUMMEENNGGEE  1144  DDEE  JJUUNNYY

10:00 a 13:00 MATÍ
Exposició “25 anys de gitanes a Lliçà d’Amunt”

DDiiSSSSAABBTTEE  2277  DDEE  JJUUNNYY

PLAYBACK  ESPECIAL  25 ANYS a l’Aliança
ORGANITZA: BALL DE GITANES

1188  DDEE  JJUUNNYY
PPOOLLAARRSS;;  FFOORRÇÇAANNTT  EELLSS  LLÍÍMMIITTSS  
Resum de 10 viatges a l'Àrtic realitzats entre els anys
2000 i 2008. Travesses polars on s'arriba a tocar els
límits físic, tècnic i sobretot psicològic. La Gran Tra-
vessa de Groenlàndia amb esquís (1a Travessa Cata-
lana de la Història), el Llac Inari a l'hivern, el Mar Bàl-
tic en solitari i a l'hivern (1r Mundial), el LLac
Torneträsk, la Integral Torneälven-Torneträsk, Alaska,
Rússia...

200 diapositives comentades en directe i amb mú-
sica de fons.

AAuuttoorr::  Carles Gel Rodriguez

2255  DDEE  JJUUNNYY
RRAACCOONNSS  DDEELL  PPAALLLLAARRSS  SSOOBBIIRRÀÀ  
Una història que ens porta de poble en poble i de
vall a vall fa de fil conductor per presentar un recull
de imatges triades per la seva qualitat i realitzades
en les diferents estacions de l'any. Ens mostren tant
l'esplendor de la tardor en un bosc de ribera com la
cruesa de l'hivern en els pobles d'alta muntanya.
Projecció analògica: 400 diapositives en dos projec-
tors sincronitzats i transició en fosa. durada aproxi-
mada 40 minuts.

AAuuttoorr:: Fulgenci Farré i Mestre

22  DDEE  JJUULLIIOOLL  
PPLLAATTÒÒNNIICCSS
Setmana d'esquí de muntanya, al Parc Natural de
Queyras als Alps francesos (abril de 2008) de cinc
amics, on es fan una sèrie de reflexions filosòfiques
sobre la vida, extretes del llibre La felicidad
desesperadamente de André Compte-Sponville.

AA  SSUUÏÏSSSSAA  NNOO  HHII  HHAA  VVAAQQUUEESS..  
Setmana d'activitats de muntanya a Suïssa (abril de
2007) on es fa l'ascenció a un cim de 4000 metres
amb esquís i diverses ferrades a diferents indrets.
La mùsica posa veu a les imatges.

Autor: Antoni Ortiz i Belmonte.

99  DDEE  JJUULLIIOOLL  
""TTRREESS  MMEESSOOSS  AA  LLAA  PPAATTAAGGÒÒNNIIAA""  OO  ""  PPRRIIMMAAVVEERRAA
AAUUSSTTRRAALL""..
La Patagònia no deixa indiferent a ningú, el contrast
entre la inmensitat de la pampa i l'imponent verti-
calitat dels "cerros" fan dels Andes mes australs un
santuari alpinístic.
Ja fa uns anys que vaig quedar eclipsat per
aquesta visió i ara no puc deixar de tornar regular-
ment a El Chalten, la capital andinista argentina.
Aquesta tardor pasada la vaig començar investi-
gant muntanyes allunyades i vaig acavar envoltat
d'amics en aquest poblet tant especial.

UEC Vall del Tenes

Colla de GegantsBall de Gitanes 
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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
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova 
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
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
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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 de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

JUNY
Farmàcia Galceran: 6 i 7 de juny
Farmàcia Trullols: 13 i 14 de juny
Farmàcia Portabella: 20, 21 i 24 de juny
Farmàcia Valeta: 27 i 28 de juny

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
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

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

FARMÀCIA GALCERAN
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

Telèfons útils AGENDA  JUNY Farmàcies

Crèdits

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, 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.

NotaWeb
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.

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

Aplec de Sant Baldiri
Dilluns 1 de juny
Missa i cantada de sardanes;havaneres i ca-
ramelles a càrrec del Cor Claverià.
Hora: 20 h
Lloc: Ermita de Sant Baldiri
Organitza: Comissió de Sant Baldiri

Meeting Point d’empreses
simulades
Dimarts 2 de juny
En el marc dels 20 anys de Programa
a la Vall del Tenes. En aquesta jor-
nada participaran alumnes del Pro-
grama SEFED de tot Catalunya. 
Lloc: Espai Natural de Sant Miquel del
Fai 
Organitza: SEFED Vall del Tenes

Xerrada:“ Com afecta la crisi a
les dones?(l’autocupació i els
recursos i els ajuts per a dones
emprenedores)
Dimecres 3 de juny
Amb la participació de Montserrat Vila
Puigcercós i Montserrat Masanas Forte,
que aportaran la seva experiència com a
dones empresàries.
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: sala del primer pis de l’edifici de la
Policia local

Organitza: Ajuntament (Pla d’Igualtat
de la regidoria de Gent Gran i Benestar i
Família, i el SOVT (Servei d’Ocupació
de la Vall del Tenes)

Espectacle “ECO-DRIVER”
Dimecres 5 de juny
Amb motiu de la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient. A càrrec del
Mag Selvin. Es parla de la recollida selec-
tiva de la brossa, el reciclatge, l’estalvi
d’aigua i el respecte a la Natura, de ma-
nera clara i divertida, amb la Màgia d’en
Selvin. A continuació hi haurà un bere-
nar pels assistents.
Hora: 16.30 h (sortida de l’escola) 
Lloc: aparcament del Pavelló Municipal
d’Esports
Organitza: Ajuntament (regidoria de
Medi Ambient)

Ona Jove: Jornada medieval
Dissabte 6 de juny
Retrocés en el temps fins al segle
XV. Amb un mercat d’artesania i
productes naturals, botifarrada al
migdia, espectacle, animació i jocs
per a petits i grans, tallers i oficis,
sopar medieval i danses
tradicionals. Amb la col·laboració
de Lliçà Peruanitos i Associació
d’Estudiants IES Lliçà. Es pot
agafar el bus, que circul·larà tota
la nit (inscripció i informació:
Espai Jove El Galliner).
Horari: de 10 h a 2 h
Lloc:  Plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament 
(Regidories de Joventut i Cultura)

Talents
Dissabte 6 de juny
Programació: poesia musical (Xavier
d’Edimburg & Pere Canadell), música
blues (Green village), pintura grafitti
(Raul Salvatierra), tastet (grup gastronò-
mic de L’Aliança), música (els grallers de
Mabau-bo), desfilada de roba (Petits re-
clams de consciència) i instal·lació (Ro-

cío Vidal). 
Hora: 22.30 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: socis, 5 euros; no socis, 6 euros;
amb consumició
Organitza: Ateneu L’Aliança

Presentació del llibre “La
síndrome de la set”
Divendres 12 de juny
Sinopsi del llibre: “Arran de certs esdeve-
niments que ocorren al voltant de la Ma-
sia de Can Puig, els treballadors d’una
empresa comencen a patir una estranya
síndrome, el símptoma més destacat de
la qual és que tenen la necessitat de beure
aigua sense parar. La jova protagonista
intenta descobrir un misteri que es va
iniciar fa més de 200 anys i que amenaça
canviar, per sempre, la vida d’aquest po-
ble del Vallès.” Autores: Maite Mompart
i Roser Pi.
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: les autores

Festa del 25è aniversari del Ball
de Gitanes
Amb la col·laboració de l’Ajuntament
Dissabte 13 i diumenge 14 de juny
Programació
Dissabte 13 de juny
Hora: : 17 h
Inauguració i benvinguda a la festa,
ballada de les colles actuals, espectacle,
ballada d’exballadors, presentació del
llibre dels 25 anys, inauguració de l’ex-
posició, ballada de les colles actuals,
sardana de germanor i acompanya-
ment i presentació de l’Orquestra de
les gitanes. 
Hora: 21h 
Sopar d’aniversari i tronada i focs.
Hora: 23 h
Ball de fi de festa amb el grup musical
Rimel trio
Diumenge 14 de juny
Horari: de 10 a 13 h
Exposició:“25 anys de gitanes a Lliçà
d’Amunt”.
Lloc: al pati i al gimnàs de l’IES Lliçà
Organització: Colla de Gitanes

Donació de sang
Dijous 18 de juny
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Centre d’Atenció Primària (CAP)
Organitza:Banc de Sang i Teixits

Diapositives a la fresca: “Polars;
forçant els límits”
Dijous 18 de juny
Resum de 10 viatges a l’Artic realitzats
entre els anys 2000 i 2008. 200 diapositi-
ves comentades en directe i amb música
de fons. Autor: Carles Gel Rodriguez
Hora: 22 h
Lloc: pati d’Els Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes

Festa de cloenda d’activitats
Divendres 19 de juny
Programació: Benvinguda; Berenar
per a tots els assistents; Inici de les
actuacions: percussió, hip-hop,
sevillanes, dansa del ventre i balls de
saló. Durant la festa també hi haurà
una exposició dels treballs de
manualitats realitzats a la ludoteca
“dimartsjoc”, taller de puntes de
coixí i taller de Pachwork.

Hora:18 h
Lloc:  Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: Ajuntament

Playback
Recopilatori dels 25 anys de Playback.
Divendres 19 de juny
Programació
Hora: : 20 h
Sopar
Hora: 22h
Espectacle
Venta de tiquets del sopar: els divendres,
de 18 a 0 h, al Pavelló de l’IES Lliçà (di-
rectament al Ball de Gitanes)
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: : Ball de Gitanes

Trobada de corals
Amb la col.laboració de l’Ajuntament.
Diumenge 21 de juny 
Programació
Hora: 9 h

Arribada de les corals amb els estendards
Hora: 9.30 h

Esmorzar de germanor per a cantaires i
acompanyants
Hora: 11 h

Presentació de les corals
Hora: 11.20 h

Cantada de dues cançons per coral
Hora: 13 h
Cantada de “Salut als cantors” en el bust
d’Anselm Clavé (davant de l’Ajunta-
ment). Tot seguit, lliurament de guar-
dons a les corals i homenatge als cantors
del Cor Claverià L’Aliança de Lliçà d’A-
munt que hi porten 25 o 50 anys. 
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Associació Cor Claverià L’Aliança

Diapositives a la fresca: “Racons
del Pallars Sobirà”
Dijous 25 de juny
Una història que ens porta de poble en
poble i de vall a vall fa de fil conductor
per presentar un recull d’imatges triades
per la seva qualitat i realitzades en les di-
ferents estacions de l’any. Projecció ana-
lògica: 400 diapositives en dos projectors
sincronitzats i transició en fosa; durada
aproximada 40 minuts. Autor: Fulgenci
Farré i Mestre.  
Hora: 22 h
Lloc: Ipati d’Els Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes

Sopars de Ca la Coixa
Divendres 26 de juny
Amb temes actuals i distrets.
Lloc: Local de Ca la Coixa
Més informació: Alternativa Lliçà per a
Tots
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Curs d’administratiu polivalent
per a pimes
Programa SEFED. Simulació d’empre-
ses. Aprendre treballant.
Preinscripció oberta
Més informació: 93 841 43 31 (de 8 a 15 h)
Organitza: Mancomunitat Intermunici-
pal de la Vall del Tenes
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