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Ampliació del Local Social de Can 
Farell

Nova edició de l’activitat juvenil Nit del 
Terror 

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

Distribució: Aquest butlletí municipal 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 del correu electrònic comunicació@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, per tal de solucionar el problema.

Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones
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I N F À N C I A  I  J O V E N T U T

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE 2020
MASIA DE CAN MALÉ, A PARTIR DE LES 17H

niT de Terror

Venda d’entrades a 
www.llicamunt.cat 

Preu: 3€. Entrades limitades 
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Sembla que fos ahir quan 
va posar-se en mar-
xa el Mercat Setmanal 
dels diumenges de Lli-
çà d’Amunt, amb aquell 
neguit de no saber si la 
seva implantació qualla-
ria o no. I mireu, ja han 
passat 25 anys! I no no-
més s’ha consolidat sinó 
que s’ha convertit, amb 
un centenar de parades 
amb tot tipus i varietat 
de productes, en un re-
ferent del nostre poble i 
dels pobles de l’entorn. 

Per celebrar aquest 
quart de segle l’Ajun-
tament, des de la Re-
gidoria de Promoció 
Econòmica, junt amb 
representants dels mar-
xants, hem organitzat 

tot un seguit d’activitats 
que es duran a terme els 
quatre diumenges del 
mes de novembre amb 
la fi que els clients i ve-
nedors puguin gaudir de 
la festa i d’aquest mer-
cat que, avui, està més 
viu que mai.

Un més de novembre 
que recupera la tradici-
onal festa de la casta-
nyada organitzada per 
l’Associació de Veïns 
del barri de la Sagrera i 
la 14a edició de Nit del 
Terror que organitza la 
Regidoria d’Infància i 
Joventut de l’Ajuntament 
a la masia de Can Malé 
després de la pandèmia. 
Amb activitats d’oci com 
aquesta volem donar un 

nou impuls i recolza-
ment als i les joves del 
nostre poble per aju-
dar-los a reactivar-se en 
aquesta nova normalitat 
post covid-19 que tant 
els ha afectat. Ho fem 
destinant temps i esfor-
ços en noves propostes 
com va ser organitzar, 
a finals d’octubre, una 
sortida per joves a visi-
tar Horrorland situat a 
Illa Fantasia amb èxit de 
participants.

opinió
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“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
SÓC CUIDADORA D’UN MALALT D’ALZHEIMER

(...) quan tot just el meu pare havia estat diagnosticat d’Alzheimer, no em va 
costar gaire prendre la decisió: vaig demanar l’excedència a la feina, vaig deixar 
la meva família, els amics, els meus gossos i gats, les classes d’anglès, de gui-
tarra, la colla de gegants, per anar a viure un temps indefinit amb els pares (...)
(...) He après que a un malalt d’Alzheimer, se li ha de parlar amb dolçor, no 
contradir-lo per què és molt sensible, se li ha d’explicar tot senzillament per què 
no se sentí abandonat, i malgrat que s’adoni que està perdent la memòria, se 
l’ha d’ajudar a no tenir por per què nosaltres el cuidem.  Els metges ens han 
ensenyat a no amagar-li res, a parlar obertament davant seu. És entranyable 
veure aquesta dependència de nen petit. I t’hi entregues sense contenció. (...)
(...) Trobo a faltar la meva família, i tinc por de les repercussions en la meva feina 
quan hi torni l’any que ve, però no em penedeixo gens d’estar amb el meu pare 
en el final de la seva vida i de fer costat a la meva mare. Portaven 30 anys sols 
i es mereixien que els hi dediqués aquest temps. I aquesta reconciliació amb el 
meu pare era necessària. Sense aquesta malaltia, no sé si hauríem estat capa-
ços ell i jo de retrobar-nos abans que morís. (...)

Extractes d’un escrit de Mabel de la Torre Marco

A totes les dones cuidadores, que soste-
nen la nostra societat. 

Podeu fer arribar les vostres 
aportacions a la següent adreça 
electrònica: llam.igualtat@
llicamunt.cat; les anirem publicant 
de forma periòdica en aquest espai.
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de l’Ajuntament

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar 
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi 
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la 
reserva de publicitat.

25è aniversari del 
Mercat setmanal
El Mercat setmanal és una eina important de desenvolupament 
econòmic per al poble, que complementa el comerç tradicional.

Aquest any el Mercat setmanal 
dels diumenges ha complert 
25 anys. 
En els seus inicis, l’any 1996, 
estava previst per a un màxim 
de 95 parades, que després es 
va ampliar a 105. Actualment, 
hi ha 94 parades ocupades.
Les parades abasten una àm-
plia gamma de productes: frui-
ta, verdura, pa i coques, em-
botits curats i cuits, formatges 
i derivats làctics, roba per a 
totes les edats, estris de cuina 
i parament de la llar, productes 
de dietètica, marroquineria, bi-
juteria, calçat, productes cos-
mètics, entre molts altres pro-
ductes que fan que sigui un 
dels mercats municipals més 
visitats dels voltants. 
Aquest any ha estat marcat 
per la seva reubicació tem-
poral al carrer Bosc de la Ri-
era, motivada per les obres 
de construcció de voreres i 
la semaforització del carrer 
d’Anselm Clavé a l’alçada de 
la Costa de Can Puig. Aquest 
canvi d’ubicació va anar 
acompanyat de la senyalit-

zació d’accessos i aparca-
ments, la difusió d’un mapa 
d’accessos i aparcaments, la 
reserva de places d’aparca-
ment per a persones minus-
vàlides i amb mobilitat redu-
ïda, la instal·lació de lavabos 
portàtils i la contractació d’un 
vigilant de reforç.
Properament, el Mercat set-
manal es reubicarà a l’em-
plaçament habitual, al carrer 
de l’Aliança (des del carrer de 
Folch i Torres fins a l’avingu-
da dels Països Catalans) i a 
l’avinguda dels Països Cata-
lans (des del carrer de Bar-

celona fins a la rotonda del 
Tricentenari).
La regidoria de Promoció eco-
nòmica considera que el Mer-
cat setmanal és una eina im-
portant de desenvolupament 
econòmic per al poble, que 
complementa el comerç tra-
dicional, i que es vol potenciar 
juntament amb el turisme. 
Per a la celebració del 25è ani-
versari del Mercat setmanal, 
l’Ajuntament disposa d’una 
subvenció de 4.222€ de la Di-
putació de Barcelona per al 
Suport al foment del teixit co-
mercial, mercats i fires locals. 

Actes de celebració

Un cop escoltades les 
propostes de les diferents 
associacions de paradis-
tes amb representació 
al mercat (l’Associació 
Empresarial de Marxants 
de Catalunya (AEMCA), 
l’Associació de Marxants 
de les Comarques Bar-
celonines (AMCB) i l’As-
sociació de Mercats de 
Catalunya (Asomercat)), 
la regidoria de Promoció 
econòmica ha programat 
un sèrie d’activitats per 
celebrar el 25è aniversari, 
que es portaran a terme 
els diumenges de novem-
bre i dinamitzaran la zona. 

DIUMENGE 07/11:
- de 10h a 13h: Animadors 
de carrer de temàtica Ha-
lloween i Taller de pane-
llets 
- 12:30h: Espectacle “La 
castanyera perduda” de la 
companyia Sim Salabim.

DIUMENGE 14/11:
- de 10.30h a 12.30h: Ani-
madors de carrer amb car-
ro amb música i espectacle 
de clown mòbil i xanquer.
- de 10.30h a 13.30h: Punt  

informatiu sobre autocon-
sum fotovoltaic.
- 13h: Botifarrada popular 
amb obsequi d’un got com-
memoratiu per persona. 
Fins acabar existències.

DIUMENGE 21/11:
- de 10h a 12h: Especta-
cle de carrer amb un mag 
itinerant. 
- 12:30h: Espectacle de 
màgia de petit format, en 
escenari, acompanyat amb 
crispetes.

DIUMENGE 28/11:
- de 10.30h a 12.30h: Ani-
madors de carrer amb dos 
malabaristes i un xanquer, 
a més de globoflèxia. 
- 13h: Paella popular amb 
obsequi d’un plat de fang 
commemoratiu per perso-
na. Fins acabar existències.

Pla d’Inversió 2021 en la xarxa d’aigua
La Junta de Govern Local del 
passat 29 de setembre va 
aprovar el Pla d’Inversió a la 
Xarxa d’Aigua 2021. Enguany, 
l’esforç se centra en elements 
operatius i funcionals de la 
xarxa, com són la renovació 
de vàlvules de sectorització, 
la millora de la cobertura ter-
ritorial dels hidrants d’incendi 
o l’eliminació dels subministra-

ments per aforament. També 
s’han previst dues interven-
cions al barri de Can Xicota 
per augmentar-ne la seguretat 
d’abastament.
En relació a l’eliminació dels 
aforaments, s’espera que tin-
gui un efecte directe en el ren-
diment de la xarxa. Aquesta 
actuació comporta regularit-
zar el centenar de subminis-

traments per aforament que 
encara queden al servei i can-
viar-los a comptador. L’acció 
s’ha articulat de manera que 
no generi una despesa addi-
cional als abonats, més enllà 
de les adaptacions que calgui 
fer a la façana dels habitatges. 
Ja que no tots els casos són 
iguals, s’informarà individual-
ment a cada abonat/da impli-

cat de com els afecta aquesta 
actuació. 
Algunes d’aquestes actuaci-
ons ja estaven previstes per 
l’anterior pla d’inversions, 
però les dificultats d’execu-
ció d’obres provocades per 
la pandèmia, el redirecciona-
ment de recursos econòmics 
per mitigar els estralls que 
ha causat i l’actuació urgent 
que es va haver de fer al c. 
d’Anselm Clavé va provocar 

que bona part de les actua-
cions previstes s’haguessin 
de posposar . Precisament, 
la darrera de les actuacions 
incloses en el pla d’inversi-
ons 19-20, unes millores de 
xarxa a Can Farell, es va aca-
bar d’executar a mitjans se-
tembre. 
Les actuacions contempla-
des inicialment per aquest 
any 2021 preveuen una inver-
sió aproximada de 198.000€. 

notícies
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notícies de l’Ajuntament

Constitució del Consell 
Sectorial de Dinamització 
Econòmica i Social
El Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà 
d’Amunt, un òrgan consultiu i de participació en matèria de 
desenvolupament econòmic i social local, es va constituir el passat 
16 de setembre.

Aquest òrgan, aprovat pel Ple 
Municipal del  maig de 2020, 
va sorgir en el marc de la crisi 
sanitària com una de les me-
sures municipals consensu-
ades per totes les forces po-
lítiques per pal·liar els efectes 
sòcio-econòmics del Corona-
virus.
En aquesta primera sessió, 
celebrada el passat 16 de se-
tembre a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres,  van assistir l’Alcalde, el 
regidor de Promoció econòmi-
ca, un representant de cada 
partit polític amb representa-
ció al Ple municipal, el presi-
dent de l’associació Comerços 
i Serveis Lliçà d’Amunt, una 
representant del Servei d’Em-
presa i Ocupació de la Vall del 
Tenes i el tècnic de la regidoria 
de Promoció econòmica.
Un cop constituït el Consell, 
primer punt de l’ordre del 
dia, els membres van tractar 
diversos temes relacionats 
amb l’àmbit de la promoció 
econòmica, l’ocupació i el tu-
risme.
Seguint l’ordre del dia, es van 
repassar les mesures i acci-
ons dutes a terme en matè-
ria de promoció econòmica i 

desenvolupament local, en el 
marc de l’Oficina Covid; es va 
parlar de la situació actual del 
Centre d’activitats empresa-
rials “La Llançadora”; de la 
nova associació “Comerços 
i Serveis Lliçà d’Amunt”; del 
Programa “Treball, talent i 
tecnologia” 2021-2022 impul-
sat per la Diputació de Bar-
celona; es van exposar les 
dades de gener a juliol del 
Pla “Millorem l’Ocupació”; 
es van explicar les accions 
dutes a terme en el grup de 
treball “Polígons d’Activitat 
Econòmica” del Consell Co-

marcal del Vallès Oriental; es 
va informar sobre la realitza-
ció d’un vídeo promocional 
de turisme del municipi, en el 
marc de la campanya “Apro-
pa’t i viu” del Consell Comar-
cal; i de les accions dutes a 
terme per pal·liar els efectes 
del canvi d’ubicació del mer-
cat durant les obres d’Anselm 
Clavé. Per últim, els membres 
van definir objectius i es van  
plantejar noves línies d’actu-
ació.
Està previst que el Consell es 
torni a reunir la segona quin-
zena de gener de 2022.

Formació: “Xarxes socials: 
reactivar el teu negoci és 
possible, si saps com” 

Dins del Pla de reconstrucció 
social municipal signat per 
PSC, ERC i En Comú Podem 
i a través de l’Oficina Covid, la 
regidoria de Promoció econò-
mica ha organitzat una forma-
ció orientada als negocis locals 
per donar-los suport en la digi-
talització i en la comunicació 
a través de les xarxes socials, 
que s’ha anomenat “Xarxes 
socials: reactivar el teu negoci 
és possible, si saps com”. 
Aquesta formació s’ha consen-
suat amb l’associació “Comer-
ços i Serveis de Lliçà d’Amunt” 
i té els següents objectius es-
pecífics:
• Potenciar l’ús de les xarxes 
socials, incrementant així el ni-
vell de digitalització. 
• Augmentar la competitivitat, 
innovació i sostenibilitat dels 
negocis locals. 
• Aprofitar les oportunitats que 
les xarxes socials ofereixen a 
les PIMES. 
• Optimitzar la gestió i el man-
teniment dels perfils. 
• Analitzar els perfils a Insta-
gram dels assistents, per tal de 
donar consells personalitzats, 
eines i recursos per millorar. 
També donar a conèixer les 
tendències en els seus sectors. 
• Fomentar el networking i la 
generació d’oportunitats de 
negoci a través de la posada 
en contacte entre ells matei-
xos.
La formació, per un màxim de 

12-15 persones, es portarà a 
terme, de manera presencial, 
els dijous 11 i 18 de novembre, 
de 20:30h a 22h, a la sala po-
livalent de la regidoria d’Acció 
social. Posteriorment, cada 
participant disposarà d’una 
hora de tutoria personalitza-
da amb la formadora per tal 
de resoldre dubtes i posar en 
marxa els coneixements ad-
quirits, adaptats al seu propi 
negoci, a càrrec de la regido-
ria de Promoció econòmica i 
el programa “Treball, Talent i 
Tecnologia” de la Diputació de 
Barcelona.
Per inscriure-us en aquesta 
formació, que és gratuïta, cal 
omplir un formulari que troba-
reu al web municipal: http://
llam.cat/cursxarxes21
Més informació:
c/e llam.promoeco@llicamunt.cat 
i tel. 93 841 52 25 (extensions 
220 / 228).

L’Ajuntament amb la col·laboració de l’associació de Comerços i Serveis de Lliçà d’Amunt 
ofereix una formació, 100% subvencionada, orientada als negocis locals per donar-los 
suport en la digitalització i en la comunicació a través de les xarxes socials. A banda de les 
sessions presencials, els participants disposaran d’una hora de tutoria personalitzada per 
tal d’adaptar els coneixements adquirits al seu propi negoci.
Dies: els dijous 11 i 18 de Novembre
Horari: de 20.30 a 22 hores
Lloc: Sala polivalent de la regidoria d’Acció Social
Informació i inscripcions: 938415225 - c/e llam.promoeco@llicamunt.cat

Xarxes socials: reactivar el teu 
negoci és possible, si saps com

P R O M O C I Ó  E C O N Ò M I C A

Joves de la Vall del Tenes, us ajudem a 
trobar feina!

seva situació actual i tenint en 
compte la vessant laboral, so-
cial i emocional.
Aquest nou servei del SEOVT 
treballarà conjuntament amb 
el pla Millorem l’Ocupació de 
la regidoria de Promoció eco-
nòmica. 
També han creat un nou perfil 
d’Instagram @seovtjuvenil on 
penjaran informació relativa a 

aquest programa i formacions 
dirigides a joves. 
Les inscripcions s’han de fer a 
través d’aquest enllaç: https://
fo rms .g le /A 2oXdUwEBn-
9q8Bod8El Servei d’Empresa i Ocu-

pació de la Vall del Tenes 
(SEOVT) ha creat el progra-
ma Integra Jove 360º, un nou 
programa d’acompanyament 
personalitzat en la recerca de 

feina per a joves d’entre 16 i 29 
anys. L’Integra Jove 360º fa un 
suport individual  per aconse-
guir assolir els objectius que 
es proposin les persones par-
ticipants, donant resposta a la 
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Cada 25 de novembre celebrem 
el Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència envers les 
Dones.
Aquest dia commemorem la 
data en què es produí el violent 
assassinat de tres germanes, 
activistes polítiques, en mans 
de la policia secreta de la dic-
tadura de la República Domini-
cana al 1960. Per al moviment 
popular i feminista d’aquest país 
centreamericà,  aquestes dones 
han simbolitzat la lluita i la resis-
tència. Al 1981 aquest moviment 
va iniciar la commemoració amb 
una convocatòria anual i al 1999 
l’Assemblea General de Naci-
ons Unides va assumir la reivin-
dicació.
Commemorem aquest dia arreu 
del món per denunciar la vio-
lència que s’exerceix sobre les 
dones, que té el seu origen en 
la manca d’equitat i la discrimi-
nació, i per reclamar la seva eli-
minació. 

Tot i que les violacions són àm-
pliament rebutjades pel conjunt 
de la població, només responen 
a la punta de l’iceberg de les 
violències sexuals. Existeixen 
altres expressions de les violèn-
cies sexuals, com l’assetjament 
sexual, que compten amb una 
alta tolerància social.
La violència masclista no és un 
problema “de” les dones. Tre-
ballem tots i totes per garantir el 
dret de les dones a viure lliures 
de violències.

Commemoració a Lliçà 
d’Amunt
La regidoria d’Igualtat, gènere i 
LGTBI ha organitzat la segona 
edició del Concurs d’eslògans 
contra la violència masclista, 
adreçat a joves d’entre 12 i 18 
anys. L’objectiu d’aquest con-
curs és oferir un espai on poder 
reivindicar la igualtat de gène-
re i la lluita contra la violència 
masclista. Podeu consultar les 

bases de participació al web 
municipal. 
El dilluns 22 de novembre, a les 
16h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
es farà la presentació de l’actu-
alització del Protocol local per 
a l’abordatge de les violències 
masclistes.
El mateix dijous 25 de novem-
bre, a les 12h, davant de l’Ajun-
tament, hi haurà la lectura d’un 
manifest a càrrec de la regidora 
d’Igualtat, gènere i LBTBI, Lour-
des Martín, i es farà un minut 
de silenci de rebuig i en senyal 
de dol per totes les víctimes de 
violència masclista. A més, la 
regidoria d’Infància i Joventut 
ha organitzat un taller de xapes 
amb obsequi d’una motxilla de 
la campanya “No en deixem 
passar ni una +”. 
Per l’endemà, s’ha organitzat un 
Taller d’empoderament femení 
anomenat “Tu ets la teva pròpia 
joia”.
També hi ha programat un espai 

Commemoració del Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones
La regidoria d’Igualtat, gènere i LGTBI ha organitzat diferents 
activitats per commemorar aquesta efemèride, que se celebra el 25 
de novembre. 

II CONVOCATÒRIA DEL CONCURS D’ESLÒGANS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA (per a joves de 12 a 18 anys). 

• Aquest concurs té com a objectiu oferir un espai on poder 
reivindicar la igualtat de gènere i la lluita contra la violència 
masclista.  La frase guanyadora  i la resta de seleccionades 
estaran incloses  en les campanyes de sensibilització i preven-
ció del nostre municipi. Podeu consultar les bases de partici-
pació en la web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat

DIA 22 DE NOVEMBRE 
• Presentació del protocol local per a l’abordatge de les 
violències masclistes a Lliçà d’Amunt. 
Aquest document és el resultat d’un procés de treball dels i 
les professionals dels serveis que atenen a dones en el nostre 
municipi en situació de violència masclista així com els seus 
fills i filles
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la biblioteca Ca l’Oliveres 
a les 16:00. 

 
DIA 25 DE NOVEMBRE 

• Lectura del manifest a càrrec de la Lourdes Martin regi-
dora d’Igualtat, gènere i LGTBI i minut de silenci en senyal 
de dol i rebuig per totes les víctimes de violència masclista. 
L’acte tindrà lloc, el 25 de Novembre a les 12 hores davant de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

• Taller de xapes amb motiu del 25 de novembre. Vine al 
Galliner i fes-te la teva! Podràs escollir entre diferents dissenys 
o fer-ne un de propi.
S’obsequiarà a tots els participants amb una motxilla de la 
campanya “No en deixem passar ni una +”
Taller Gratuït. Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant 
un WhatsApp al 673930937
Espai Jove el Galliner. Horari: de 17.30 h a 19.30 h.

DIA 26 DE NOVEMBRE 
• Taller d’empoderament femení “Tu ets la teva pròpia joia”. 
Taller de potenciació de l’autoestima i autoconeixement per a 
dones on també hi haurà un espai de creativitat on cada dona 
crearà la seva pròpia “joia”.  
Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres de les 10 a les 13 h. 

• “Por qué volvías cada verano”
A través del llibre “Por qué volvías cada verano” de Belen López 
Peiró es crea un espai d’intercanvi, coneixement, reflexió i de-
bat al voltant dels abusos i agressions sexuals a menors, i en 
aquest cas nenes i adolescents, com una de les formes de 
violència masclista menys visibilitzades. 
*Data i lloc per determinar. Podeu demanar informació al PADI. 

• Taller de sexualitat conscient: com gaudir d’una sexuali-
tat plena, satisfactòria, igualitària.
Taller dividit en 5 sessions els dies 2, 9, 16 i 23 de novembre 
de 10.30 a 12.30 h i el dia 29 de Novembre de 10 a 13 h a Can 
Godanya. 

DIA 28 DE NOVEMBRE 
• Passejada commemorativa del 25 de novembre. Tomb 
Oriental Vallès (TOV). La UEC Vall del Tenes organitza un cicle 
de passejades passant per diferents indrets naturals i urbans 
del Vallès Oriental i inicia aquest projecte en col·laboració amb 
l’Ajuntament en el marc del Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones.
Recorregut: De Lliçà d’Amunt fins el Castell de Montbui.
Distància: 11,60 kms aprox. amb un desnivell positiu de 450 m.
Dificultat: Mitjana
Sortida i arribada: Pati dels Galliners
Hora de sortida: 8 h i aproximadament l’arribada a les 13 h.
Per inscripcions i més informació: UEC VALL DEL TENES
http://uecvalltenes.com/web/. 

Per inscripcions i informació sobre les activitats programades podeu demanar informació al telèfon del PADI: trucades o WhatsApp al 662 926 211. 

I Concurs de fotografia 
del dia Internacional de les Dones 
de Lliçà d’Amunt.
Autora: Sonia Lujan Lorenzo, “Quan 
van intentar fer-me callar vaig cridar”

Programa                DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES 25 de novembre

Torna la Nit del Terror
La regidoria d’Infància i joventut ha organitzat, un any més, la Nit del 
Terror, que tindrà lloc el dissabte 6 de novembre.

Després de l’impàs de l’any 
passat, en què no es va poder 
celebrar a causa de la Covid19, 
l’Ajuntament i l’Associació Ju-
venil Tricric i joves voluntaris del 
municipi, una trentena, han pre-
parat una nova edició, la 14a, de 
la Nit del Terror, que tindrà lloc 
el dissabte 6 de novembre, amb 
entrada anticipada i totes les 
mesures de seguretat vigents.
La Nit del Terror se situarà a 

l’Espai Municipal Can Malé 
(antiga Masia de Can Malé), que 
obrirà les portes de les 18h a la 
01:00 de la matinada.  
La temàtica d’enguany serà “La 
casa de la tortura”. 
Per participar-hi, cal comprar 
una entrada anticipada, a la 
venda fins al dijous 4 de novem-
bre,  a través del web municipal 
www.llicamunt.cat.
Les entrades, que són limita-

des, s’adjudicaran per un horari 
de passi concret. Els passis són 
per grups d’entre 3 i 6  perso-
nes. El preu de l’entrada és de 
3€ per persona.
L’activitat està dirigida a joves 
d’entre 12 i 30 anys.
Per a més informació, podeu 
posar-vos en contacte amb la 
regidoria de Joventut, de di-
lluns a divendres, de 16h a 20h, 
a l’Espai Jove El Galliner; per 

I N F À N C I A  I  J O V E N T U T

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE 2020
MASIA DE CAN MALÉ, A PARTIR DE LES 17H

niT de Terror

Venda d’entrades a 
www.llicamunt.cat 

Preu: 3€. Entrades limitades 

d’intercanvi, coneixement, refle-
xió i debat al voltant dels abusos 
i les agressions sexuals a nenes 
menors i adolescents, a partir 
del llibre “Por qué volvías cada 
verano” de Belén López Peiró. 
A més, hi haurà un Taller de se-
xualitat conscient, dividit en 5 
sessions, on es parlarà de com 
gaudir d’una sexualitat plena, 
satisfactòria i igualitària. 

Finalment, la UEC Vall del Tenes, 
en col·laboració amb la regidoria 
d’Esports, ha organitzat una pas-
sejada commemorativa d’aques-
ta efemèride de Lliçà d’Amunt fins 
al Castell de Montbui. 
Per a més informació i inscripci-
ons: telèfon del Punt d’Assesso-
rament a Dones sobre Igualtat 
d’Oportunitats (PADI): 662 92 62 
11 (trucades o WhatsApp).

correu electrònic a elgalliner@
llicamunt.cat; a través del telè-
fon 93 860 70 01; o escrivint un 
WhatsApp al 673 930 937. I, per 
no perdre’t detall de totes les 
activitats que es fan, pots seguir 
l’Instagram @espaijovegalliner.
La Nit del Terror se celebra al 
voltant de la Nit de Halloween. 
La nit del 31 d’octubre se ce-
lebra en molts llocs del món la 
Nit de Halloween, també cone-
guda com Nit de Bruixes o Nit 
dels Difunts. És una nit on els 
nens, joves i no tan joves surten 
al carrer per jugar al Trick or tre-
at (literalment, “broma o regal”), 
s’organitzen festes de disfres-
ses i es reuneixen per explicar 

històries de por, veure  pel·lícu-
les de terror o visitar cases en-
cantades.
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Després de l’inici del curs es-
colar, comencen també les 
activitats del Programa de 
formació i suport a les famí-
lies 2021-2022 que elabora la 
regidoria d’Educació amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona.
El Programa de formació i 
suport a les famílies  pretén 
oferir formació per a famílies 
que abordi els temes que els 
preocupen sobre l’educació 
dels fills i filles, entenent que 
de fer de mare, pare o tutor/a 

se’n pot aprendre.
Aquesta formació, a través de 
xerrades, conferències, tallers 
i trobades interfamiliars, re-
presenta un espai de vivència, 
reflexió i consulta, que es de-
senvolupa de manera activa, 
per tal de fer reflexionar i par-
ticipar a les famílies.
Per aquest curs s’han progra-
mat set activitats on s’aborda-
ran els temes que més preo-
cupen sobre l’educació dels 
fills i filles en diferents edats.
El primer taller, adreçat a famí-

lies amb fills i filles adolescents, 
versarà sobre Sexualitat sana. 
Serà un taller participatiu cen-
trat en donar informació i estra-
tègies per parlar de sexualitat 
amb fills i filles. Es dotarà els 
pares i mares  d’orientacions 
bàsiques sobre com parlar amb 
els fills i filles sobre sexualitat, 
i sobre com ajudar a disminuir 
l’impacte de les possibles si-
tuacions de risc relacionades 
amb l’inici de la pràctica sexual. 
També se’ls donarà a conèixer 
recursos als quals recórrer en 

Nou Programa de formació 
i suport a les famílies
S’ofereixen xerrades i tallers participatius per recollir informació, 
plantejar i compartir dubtes, aprendre d’altres experiències i 
millorar les relacions amb els fills i filles. 

10.000€ anuals per a 
l’escola Els Picots

Al voltant de les escoles Martí 
i Pol i Rosa Oriol s’estan de-
senvolupant dos projectes de 
zones verdes anomenades 
Parc de Palaudàries i Parc de 
Ca l’Artigues.
Amb l’escola Els Picots, que 
no té cap projecte similar as-
sociat, l’Ajuntament va acor-
dar destinar 10.000€ anuals, 
durant quatre anys, per invertir 
en l’equipament escolar. 
En aquest sentit, la direcció 
de l’escola va decidir invertir  
aquests diners en nous ele-
ments al pati. 
L’acord va començar l’any pas-
sat i continuarà fins al 2023. 
De moment, ja s’han instal·lat 
unes peces d’escalada en un 

mur que fan de rocòdrom i s’hi 
ha col·locat terra atenuant; 
s’ha posat una estructura de 
joc també amb terra atenuant; 
s’han ubicat dos túnels de sal-
ze; i s’ha muntat una cuineta 
infantil. També s’hi han afegit 
dues cabanes indies (tipis) i 
unes bobines rotulades. 
Per altra banda, la Brigada 
municipal hi ha instal·lat un 
nou sorral i un tendal, i també 
ha substituït unes reixes em-
bornals de la pista esportiva. 

Ampliació del Local Social de 
Can Farell

Les obres d’ampliació del 
Local social de Can Farell es 
van iniciar a la primavera i han 
finalitzat aquest estiu. Han 
anat a càrrec de l’empresa 
Construccions Claudi Olivan 
SL, adjudicatària del projecte, 
i han tingut un cost de 
33.361,51€ (IVA inclòs).
La sala polivalent del local 
social s’ha ampliat uns 39 m2 
aproximadament, duplicant 
l’espai destinat a activitats, la 
qual cosa permetrà una major 
oferta d’activitats i aquestes 
es podran desenvolupar en 
millors condicions. 
Aquesta ampliació respon 
a una petició de fa anys de 
l’Associació de Veïns de Can 
Farell.
La millora revertirà en una 
major interacció entre els 

veïns del barri, que utilitzen 
el local social com a espai de 
referència i convivència.
L’Associació de Veïns de 
Can Farell, amb el suport de 
l’Ajuntament, va organitzar un 
matí de portes obertes al Local 
Social, el passat 9 d’octubre, 
que va comptar amb una 
visita a les instal·lacions, la 
presentació de la nova Junta 

directiva, la presentació de les 
activitats que es faran al local 
social aquesta temporada 
(ioga i pintura organitzades 
per l’associació de veïns i 
taller de memòria organitzat 
per l’Ajuntament) i un aperitiu. 
L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’Alcalde, 
Ignasi Simón, i altres membres 
de l’equip de govern. 

L’Associació de Veïns de Can Farell, amb el suport de l’Ajuntament, 
va organitzar una matinal de portes obertes.

cas de dubte o necessitat, tant 
per als pares i mares com per 
als fills i filles. Serà un espai on 
es puguin plantejar i compartir 
dubtes, per tal d’aprendre d’al-
tres experiències i millorar les 
relacions amb els fills/es.
Aquest taller anirà a càrrec de 
l’Institut d’Estudis de la Sexua-
litat i la Parella.

El taller tindrà lloc el dilluns 
22 de novembre, de 17.30h a 
19.30h,  de forma telemàtica. 
Totes les activitats del Pro-
grama de formació i suport 
a les famílies són gratuïtes 
i obertes a tota la població. 
Per participar-hi, és impres-
cindible inscriure’s prèvia-
ment a llicamunt.cat.
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26a Setmana de la Ciència 
dedicada a la Sostenibilitat
Del 12 al 21 de novembre se celebrarà a Catalunya la 26a edició de la 
Setmana de la Ciència.

Aquest novembre arriba la 
celebració de la 26a Setmana 
de la Ciència que organitza 
la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació, i que 
enguany se centra en el tema 
de la sostenibilitat. 
Com cada any, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres se suma a aquesta 
celebració i, durant aquest 
mes de novembre, organitzarà 
activitats relacionades amb la 
ciència i, en especial, sobre 
el tema de la sostenibilitat, 
com l’estalvi d’aigua i innovar 
a la cuina, aquesta última 
activitat subvencionada per 
la Diputació de Barcelona 
al ser l’Any Internacional de 
l’Economia creativa per al 
Desenvolupament Sostenible. 
Totes les activitats tenen 
limitació d’aforament i, per tant, 
cal fer la inscripció prèviament 
a la biblioteca a partir del 2 de 
novembre (Tel. 938607116 o c/e 
b.llicam.co@diba.cat). Activitats 
gratuïtes. 

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE 
A LES 12H 
Taller pràctic “Estalvi i 
depuració de l’aigua”
Podrem gaudir d’una xerrada-
taller adreçada a tot tipus de 
públic (adults, joves, famílies, 
infants...) on es parlarà de 
l’estalvi i la depuració de 
l’aigua i cadascú elaborarà una 
mini depuradora per veure’n 
tot el procés. Cal portar una 
ampolla d’aigua de 1,5l. buida.
Amb aquesta activitat serem 
més conscients de la limitació 
dels recursos hídrics i podrem 
aconseguir comportaments 
sostenibles a nivell familiar 
(el malbaratament, la 
contaminació de l’aigua de 
casa...).
A càrrec de Bioeduca.

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE 
DE 10.30H A 13.30H:
Punt  informatiu sobre auto-
consum fotovoltaic al Mercat 
setmanal.

DILLUNS 15 DE NOVEMBRE
Taller “Mira, toca i descobreix 
els animals”
En aquest taller actiu aprendrem 
la biologia dels mamífers, aus, 
rèptils i amfibis amb la presència 
dels nostres peculiars col·labo-
radors. Els participants tindran 
l’oportunitat d’observar, tocar 
i aprendre les característiques 
d’aquest grup d’animals vius. 
Es tractarà la seva biologia, així 
com aspectes de consciència 
mediambientals, tinença res-
ponsable d’animals, el respecte 
als éssers vius i la seva impor-
tància per al planeta.
Adreçat a infants i joves a par-
tir de 4 anys acompanyats d’un 
adult. 
S’ofereixen dues sessions en 
horaris diferents per arribar a 
més participants: 
1r grup de 17:30 a 18:30h
2n grup de 19 a 20h

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE A 
LES 18:30H
Xerrada “Innovar per menjar 
millor”
Any Internacional de l’Economia 
creativa per al Desenvolupa-
ment sostenible.
La creativitat a la cuina ha obert 
les portes a la generació de no-
ves experiències gastronòmi-
ques mitjançant la introducció 
de noves combinacions de pro-
ductes, del desenvolupament 
de tècniques innovadores de 
cuinar o de la ideació de noves 
maneres de presentar el menjar. 
Amb l’Àgata Albero aprendrem 
com professionals de la gas-
tronomia han innovat combi-
nant productes, sabors i colors. 
Ens parlarà de la seva aplicació 
pràctica a la nostra cuina de 
cada dia per aconseguir menjar 
millor, però sense necessitat de 
grans artilugis. Innovar fent una 
mirada enrere i, si cal, tornant 
als orígens i, sempre, des de la 
sostenibilitat. 
A càrrec d’Àgata Albero. Comu-
nicadora i activista gastronò-
mica, defensa els mercats des 
de sempre, espais que defineix 
com a temples de salut, cultura 
i socialització, imprescindibles. 
Dinamitza mercats des de l’any 
2012 quan conceptualitza i ges-
tiona l’aula gastronòmica Espai 
Cuina’m. El 2016 crea la seva 
empresa, Inspira Gastronomia, 
des d’on gestiona activitats, 
esdeveniments i formacions 
vinculades a la promoció de la 
gastronomia. També imparteix 
Cultura Gastronòmica en diver-
sos centres de formació.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE A 
LES 11H
Contes al vol “L’estrella 
Facunda: la contaminació del 
mar pels plàstics”
Conte-taller adreçat a famílies 
amb infants a partir de 3 anys. 
Una original i sorprenent 
història sobre una estrella de 
mar que ens permet comunicar 
coneixements sobre la vida i el 
medi marí i transmetre valors 
com l’ecologia, la cooperació 
entre individus i l’educació 
ambiental. Després del conte 
farem una estrella de mar. 

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE 
A LES 18:30H 
Presentació de llibre “Si el 
cel es tornés vermell. El can-
vi climàtic. Conèixer-lo per 
combatre’l” de la periodista 
i divulgadora científica Cori 
Calero
El canvi climàtic no és el pro-
blema més important, és l’únic 
problema que ens ha d’impor-
tar. És el moment d’actuar. Ima-
gineu-vos que un dia us lleveu i 
veieu que el cel s’ha tornat ver-
mell! Totes les televisions, tots 
els diaris, tothom en parla a les 
xarxes... No hi ha cap altra notí-
cia al món. Passen els dies i el cel 
continua sent vermellíssim. Els 
científics asseguren que això és 
degut a les emissions de gasos 
per l’activitat humana i n’aporten 
proves irrefutables. Sens dubte 
tothom sortiria immediatament 
al carrer a demanar que es fes 
alguna cosa perquè el cel tornés 
a ser blau. I els polítics correrien 

a promulgar lleis. Però la realitat 
és que els efectes de l’escalfa-
ment global no són tan visibles, 
la qual cosa  no vol dir que no 
existeixin. Aquest llibre vol de-
mostrar que el cel s’està tornant 
vermell encara que no ho veiem 
i pretén esperonar-nos a actuar. 
Periodista i divulgadora cientí-
fica, Cori Calero s’ha especia-
litzat en periodisme ambiental i 
en el canvi climàtic. Ha estat re-
portera a TV3 (De vacances, En 
directe, Espai Terra...) i hi treballa 
des de fa anys als Serveis Infor-
matius. És autora de textos in-
formatius, articles i també llibres 
com ara Explora Catalunya amb 
Cori Calero (2016).
L’acte serà presentat per la re-
gidora de Medi Ambient, Mari-
ona Pedrerol i comptarà amb la 
presència del lliçanenc Ferran 
Miralles.  
Ferran Miralles Sabadell és lli-
cenciat en Ciències biològiques 
per la Universitat de Barcelona. 
La seva trajectòria professional 
ha estat vinculada als Depar-
taments de Medi Ambient i de 
Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat on ha 
tingut diverses responsabilitats i 
ha coordinat diversos projectes. 
El gener de 2016 va ser nomenat 
Director General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, que 
va exercir fins al passat mes de 
maig. 
Amb la col·laboració d’Editorial 
Viena.
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Exposició “Dones de ciència”
Del 8 al 27 de novembre, amb motiu de la celebració de la Setmana 
de la Ciència, la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà aquesta exposició de 
l’Institut Català de les Dones, reivindicant el paper de les dones en el 
camp científic i tecnològic. 

“Estudis recents sobre gènere 
i ciència revelen encara una 
discriminació envers les dones 
en les institucions d’investiga-
ció científica i tècnica, tant pú-
bliques com privades. Si això 
passa al segle XXI, no costa 
d’imaginar la situació que van 
viure les nostres antecessores 
en un àmbit com el de la cièn-
cia i la tecnologia que els era 
totalment hostil. Les dones a 
les quals es ret homenatge en 
aquesta exposició van haver 
de lluitar no només per elles, 
sinó també per obrir el camí de 
la integració al món científic a 
altres dones, camí que encara 
avui resta pendent en la cons-
trucció d’una nova cultura on 
no podem oblidar el paper que 
les dones juguen en el terreny 
del coneixement i les noves 
tecnologies.
La participació de les dones 
al món científic i tecnològic és 

encara clarament insuficient, 
realitat que és, a més d’injus-
ta, perillosa per a la ciència i 
l’assoliment dels objectius de 
qualitat en una societat del 
coneixement. És hora que les 
aportacions de les dones a la 
ciència i la tecnologia siguin 
reconegudes, perquè si no ho 
fem, les properes generacions 

de científiques i tècniques se-
ran injustament tractades, fins 
al punt de poder perdre valuo-
ses dones en tots aquests àm-
bits.”
Juntament amb l’exposició, la 
biblioteca prepararà un recull 
de llibres infantils i d’adults de-
dicats a les dones científiques i 
al seu paper en la societat. 

Emma Riverola, autora de Sal, visita el 
Club de lectura

L’escriptora Emma Riverola 
visitarà el Club de lectura 
de la biblioteca, el proper 
dimarts 16 de novembre, a 
les 18h,  per parlar de la seva 
última novel·la, Sal. 

Emma Riverola (Barcelona, 
1965) és autora de les novel·les 
El amuleto de papel (2004), 
Cartas desde la ausencia 
(2008), El hombre que mató a 
Messi (2015) i El fin de los días 
difíciles (2016). Llicenciada 
en Ciències de la Informació, 
Publicitat i Relacions Públiques 
per la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ha treballat 
com a creativa publicitària. 
Com a articulista, publica una 
secció diària d’opinió al diari 
El Periódico. Aquest 2021 s’ha 
estrenat com a dramaturga 
amb l’obra Puertas Abiertas.
Sal, el seu debut en català, és 
una novel·la negra que ens parla 

de periodisme, medi ambient 
i corrupció empresarial, i que 
situa la seva trama a les mines 
de potassa del Bages. 

“Cau de llibres” a la 
biblioteca

Si tens entre 9 i 12 anys, i t’agra-
da llegir, aquest és el teu espai! 
“Cau de llibres” vol ser un es-
pai d’escolta, un espai per tro-
bar-te amb altres joves de la 
teva edat per compartir tot allò 
que ens desperten els llibres, 
un espai per imaginar, somniar, 
parlar i descobrir altres punts 
de vista.
Cada mes es llegirà un llibre 
que et deixarà en préstec la 
biblioteca i ens trobarem un 
dimecres al mes a les 17:30h 
amb la Caro Von Arend, apas-
sionada dels llibres i narradora 
professional amb molts anys 
d’experiència, i a partir del 
novembre dinamitzadora del 
“Cau de llibres” de la Biblioteca 

Ca l’Oliveres. 
El “Cau de llibres” t’espera! 
Amb llibres, música, jocs, pa-
raules i silenci… T’hi apuntes?
Ens veiem el dimecres 24 de 
novembre a la biblioteca. 

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE 
A LES 17:30

 

CAU DE

LLIBRES

A la biblioteca!

Per a joves de 9 a 12 anys

Primera trobada del...

 TELÈFON: 938 60 71 16 
Adreça electrònica: b.llicam.co@diba.cat

A CÀRREC DE
LA CARO VON

AREND

Segueix-nos

Guanyadores del sorteig 
de l’11è aniversari de la 
biblioteca
Les guanyadores del sorteig 
dels dos lots de llibres de l’11è 
aniversari de la biblioteca són:

Anna Maria López i Joana 
Moreno. Felicitats a les dues! 
Que gaudiu dels llibres!

“Una formació majestuosa, 
de formes suaus i refulgents 
sota el sol, és allà, presidint 
el paisatge, sobresortint a la 
massa verda de la vegetació 
i retallada al blau del cel: la 
muntanya de sal”.
Sinopsi de la novel·la:
Manuel Lomas és un periodista 
retirat reconvertit en community 

manager, solitari i decebut 
de la professió i de la vida. El 
seu pacte amb la resignació 
salta pels aires quan la Núria, 
professora de filosofia i activista 
mediambiental, contacta amb 
ell. Fa temps que investiga el 
fosc rerefons del negoci de les 
mines de potassa del Bages, 
un greu perill ecològic.
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Projecte Labs portàtils 
tecnològics: Tall de vinil
La Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà sis activitats dirigides a diferents públics.

La Biblioteca Ca l’Oliveres par-
ticiparà en el projecte Labs 
portàtils tecnològics, de la Di-
putació de Barcelona, en l’àm-
bit de tall de vinil. 

ELS LABS PORTÀTILS TEC-
NOLÒGICS
Els Labs portàtils tecnològics 
és una iniciativa, en el marc 
del programa BiblioLab de la 
Diputació de Barcelona, que 
neix amb la voluntat d’apropar 
la cultura maker a les bibliote-
ques. Es tracta d’uns labora-
toris de creació que permeten 
a la ciutadania experimentar 
amb tecnologies que potenci-
ïn la seva creativitat mitjançant 
infraestructures de producció a 
petita escala i apoderar-la per 
assolir els seus propis reptes. 
Amb els Labs portàtils tecnolò-
gics les biblioteques públiques 
esdevenen espais d’aprenen-
tatge, experimentació i creació 
de nou coneixement de forma 
col·laborativa.

EL TALL DE VINIL
La tecnologia que es treballa-
rà a la biblioteca vol donar a 
conèixer les nocions del procés 

de tall de vinil amb tècniques 
innovadores a través del dis-
seny digital i les noves tecno-
logies. A través de l’operativa 
del maquinari es poden mate-
rialitzar els dissenys elaborats 
prèviament amb programari de 
disseny vectorial. 

EL PROJECTE
Durant el mes de novembre la 
Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà 
6 activitats dirigides a diferents 
públics: dues per a infants de 
5 a 8 anys, una per a famílies 
amb infants a partir de 8 anys, 
una per a joves a partir de 12 
anys, i dues per a públic adult.
La biblioteca disposa de tot el 
material necessari per portar a 
terme els tallers: un plotter de 
tall de vinil, una bobina de vinil 
i una bobina de material trans-
ferible.
Amb aquest material, i el su-
port del dinamitzador del taller 
i del referent del projecte de la 
biblioteca, es portaran a terme 
les sis activitats, obertes a tota 
la ciutadania, i sense cap co-
neixement previ.

ACTIVITATS QUE S’OFEREIXEN:

Aforament limitat. Inscripció 
prèvia a la biblioteca a partir del 
2 de novembre: (Tel. 938607116 
o c/e b.llicam.co@diba.cat). Ac-
tivitats gratuïtes. 

- Personalitza la teva tauleta, 
portàtil...
Dilluns 8 de novembre de 17:30 
a 19:30h
Aprèn a crear adhesius per 
personalitzar i que sigui única 
la teva tauleta, gràcies al tall de 
vinil. 
Durada: 2 hores
Adreçat a famílies a infants a 
partir de 8 anys.

- Personalitza el teu mòbil
Dilluns 15 i dimecres 17 de no-
vembre de 17 a 18:30h
Aprèn a crear adhesius per per-
sonalitzar i que sigui únic el teu 
mòbil gràcies al tall de vinil. En 
aquest taller s’aprendrà a dis-
senyar en 2D amb programari 
lliure, que després es podrà 
tallar amb una màquina auto-
màtica per fabricar les nostres 
creacions. 
Durada: 2 sessions d’1:30h
Adreçat a joves a partir de 12 
anys.

Inscripció prèvia presencial-
ment a l’Espai Jove El Galliner, 
de dilluns a divendres de 16h a 
20h, enviant un correu electrò-
nic a elgalliner@llicamunt.cat, 
trucant per telèfon al 93 860 70 
01 o escrivint un WhatsApp al 
673 930 937. 

- Crea el teu Atrapasomriures
Dimarts 23 de novembre de 
17:30 a 19h
Fes un divertit Atrapasomriures 
personalitzat amb adhesius que 
hauràs dissenyat i creat. 
Durada: 1:30h
Adreçat a infants de 5 a 8 anys.

- Crea el teu propi Tres en 
ratlla
Dimarts 30 de novembre de 
17:30 a 19h
Crea el teu propi Tres en rat-
lla personalitzat amb adhesius 
que hauràs dissenyat i creat. 
Durada: 1:30h
Adreçat a infants de 5 a 8 anys.

- Crea el teu lema
Dijous 11 i 25 de novembre. Ho-
rari a concretar.
Crea el teu lema per poder apli-
car-lo allà on vulguis i que es 
vegi. Aprèn a crear adhesius 
personalitzats gràcies al tall de 
vinil. En aquest taller s’aprendrà 

a dissenyar en 2D amb  progra-
mari lliure, que després es podrà 
tallar amb una màquina automà-
tica per fabricar les nostres cre-
acions. 
Durada: 2 sessions d’1:30h
Adreçat a adults.

- Crea el teu adhesiu persona-
litzat
Al desembre, dia i horari per 
concretar.
Aprèn a crear adhesius persona-
litzats gràcies al tall de vinil. En 
aquest taller s’aprendrà a disse-
nyar en 2D amb  programari lliu-
re, que després es podrà tallar 
amb una màquina automàtica 
per fabricar les nostres creaci-
ons. 
Durada: 2 sessions d’1:30h
Adreçat a adults.
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GGAASSOOIILL  DDEE  CCAALLEEFFAACCCCIIÓÓNN  

¡¡!!  LLAA  MMIILLLLOORR  QQUUAALLIITTAATT  ¡¡!!  

¡¡!!  EELL  MMIILLLLOORR  PPRREEUU  ¡¡!!  

¡¡!!  EELL  MMIILLLLOORR  SSEERRVVEEII  ¡¡!!  

9933..884400..4455..7700 

Revisió del Padró d’Habitants

Com a mínim un cop cada cinc 
anys, l’Ajuntament ha de notifi-
car als seus veïns el contingut 
de les seves dades padronals. 
Per això, l’Ajuntament enviarà, 
d’ara fins a final d’any, una car-
ta a totes les persones empa-
dronades a Lliçà d’amunt amb 
les dades que consten actual-
ment en el Padró d’habitants, 
perquè en tinguin coneixement 
i perquè comprovin que les da-
des siguin correctes. 
Si hi ha algun error en les vos-

tres dades, podeu demanar-ne 
la correcció, adjuntant la do-
cumentació que ho acrediti, 
a través del correu electrònic 
llam.estadistica@llicamunt.
cat o personalment a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (cal de-
manar cita prèvia: 93 841 52 25). 
En el Padró d’habitants hi ha 
una sèrie de dades que són 
obligatòries i unes altres que 
són voluntàries. Entre les da-
des voluntàries hi ha el número 
de telèfon mòbil i l’adreça de 

correu electrònic. Si l’Ajunta-
ment disposa d’aquestes da-
des us pot fer arribar les co-
municacions o notificacions de 
forma telemàtica, una manera 
més ràpida i sostenible que 
no pas el correu ordinari. Les 
persones que desitgin facilitar 
aquestes dades voluntàries 
hauran d’omplir l’apartat co-
rresponent i fer arribar el full 
escanejat i signat a la mateixa 
adreça electrònica llam.esta-
distica@llicamunt.cat.

Totes les persones empadronades al municipi rebran una carta 
perquè comprovin si les dades seves al Padró són correctes. 

Designació de Jutge de 
Pau substitut
L’Ajuntament ha de designar un 
Jutge de Pau substitut.
Les persones interessades en 
el càrrec han de presentar  una 
sol·licitud a l’Ajuntament, de for-
ma telemàtica, via instància ge-
nèrica, acompanyada de:
- Còpia del DNI
- Declaració jurada de no estar 
incapacitat per a l’ingrés a la 
carrera judicial ni condemnat 
per delicte dolós i està en ple 
exercici dels drets civils.
- Currículum vitae on especifiqui 
l’activitat laboral que exerceix en 
l’actualitat.

El termini per presentar la sol-
licitud acaba el 12 de novem-
bre. 
Per ésser escollit/da cal ser es-
panyol/a, major d’edat i no es-
tar en cap de les causes d’in-
capacitat o d’incompatibilitat 
previstes en la llei per exercir 
aquest càrrec.
Seran escollits/des per aquest 
càrrec, per un període de qua-
tre anys, els/les sol·licitants 
que obtinguin el vot favorable 
de la majoria absoluta dels 
membres que composen el Ple 
de l’Ajuntament.
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res preventives que des dels 
cossos policials recomanen 
que prenguem als nostres ha-
bitatges, ja que amb l’arribada 
de la tardor i l’escurçament de 
les hores de llum diürna, pot 
haver-hi unes hores de fos-
cor sense ningú a l’habitatge 
perquè els propietaris estiguin 
treballant  o fent altres activi-
tats. 
En el següent requadre s’ex-
pliquen breument algunes me-
sures que es recomana imple-
mentar:

notíciesde l’Ajuntament

Prevenció de robatoris
La Policia Local porta a terme actuacions per combatre aquests fets, a nivell preventiu i reactiu.

El robatori amb força a domi-
cilis és un dels tipus delictius 
que més impacten la població 
i més alarma social generen. 
Es tracta de fets perpetrats en 
habitatges generalment de-
socupats, és a dir, mentre els 
habitants es troben fora de 
l’habitatge, ja siguin primeres 
o segones residències.
Als darrers anys, Catalunya en 
general ha patit un increment 
d’aquest tipus de fets, que es 
multipliquen a la tardor i a l’hi-
vern, quan hi ha menys hores 
de llum diürna. Generalment, 
amb el canvi a l’horari d’hivern, 
que avança una hora l’arribada 
de la foscor, es produeixen els 
primers casos, que es poden 
mantenir uns mesos.
Per incidir en aquesta con-
ducta il·lícita, la Policia Local 
programa i porta a terme tot 
un seguit d’actuacions, tant a 
nivell preventiu com reactiu.
Entre les actuacions preven-
tives s’inclouen mesures com 
ara: el patrullatge dirigit, amb 
el qual s’adequa la presència 
a les zones i franges horàries 
susceptibles de patir els fets, 
amb inclusió de les pistes i 
camins forestals propers als 
habitatges; la programació de 
controls de pas per tal d’iden-
tificar persones alienes a les 
zones; i la coordinació i coo-

peració amb d’altres cossos 
policials (Mossos d’Esquadra 
i Policies Locals veïnes) amb 
els quals es realitzen accions 
conjuntes si la situació ho pre-
cisa. 
Si arriba el moment en què 
el nombre i la freqüència dels 
casos ho requereixen, s’im-
plementen accions reactives 
com ara: l’increment del nom-
bre d’efectius uniformats a les 
franges horàries afectades; la 
inclusió de patrulles de pai-
sà amb vehicles camuflats; la 
distribució d’efectius de pai-
sà a peu a les zones de bosc 
properes als habitatges sus-
ceptibles de patir els fets, les 
quals controlen i patrullen els 
camins i corriols que puguin 
fer servir els delinqüents, esta-
blint diversos punts de control 
i observació;   la coordinació 
amb altres cossos policials per 
a la suma i optimització dels 
recursos; i l’estudi de la infor-
mació pròpia i la rebuda dels 
cossos policials i de la col·la-
boració ciutadana, que esdevé 
una de les eines fonamentals 
per al disseny dels dispositius 
policials.
Pel que fa als recursos mate-
rials abocats, cal destacar les 
nou càmeres de videovigilàn-
cia que hi ha actualment, les 
quals formen part d’un projec-

te d’implementació que s’està 
ampliant progressivament. El 
software d’aquests dispositius 
permet alimentar la base de 
dades amb matrícules de vehi-
cles d’interès policial i detectar 
i avisar si són captats per les 
càmeres.
També s’han efectuat millores 
a les comunicacions via ràdio 
a la zona oest del municipi, 
que presentava notables de-
ficiències i dificultava la coor-
dinació de les dotacions dels 
operatius.
A nivell d’organització tàctica, 
es celebren Juntes Locals de 
Seguretat amb el cos de Mos-
sos d’Esquadra, on s’analitzen 
amb detall els fets ocorreguts i 
les temptatives, per tal d’obte-
nir la màxima informació i dis-
senyar dispositius, als quals hi 
participen efectius d’ambdós 
cossos policials i també de les 
policies locals veïnes.

Consells de seguretat al do-
micili

Cal tenir presents les mesu-
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 Ple ordinari del 30 de setembre
1.- Aprovació de les actes de 
les sessions del Ple del 27 de 
maig i del 22 de juliol de 2021.  
El Ple va aprovar les actes de les 
sessions plenàries dels passats 
27 de maig i 22 de juliol. 

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 9 de ju-
liol al 15 de setembre de 2021.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del dia 9 de 
juliol al 15 de setembre de 2021, 
que van del número 679 al 930.

3.- Aprovació del Document 
únic de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar el Document 
únic de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt, el qual estableix el 
marc orgànic i funcional previst 
per al municipi, amb l’objecte 
de prevenir i controlar els riscos 
sobre les persones i els béns, i 
donar resposta adequada a les 
possibles situacions d’emergèn-
cia del municipi, sota responsa-
bilitat del titular del pla i garantint 
la integració d’aquestes actua-
cions amb el sistema autonòmic 
de protecció civil.
Atès que Lliçà d’Amunt és una 
població afectada per diversos 
riscos territorials inclosos dins 
del Pla PROCICAT; riscos na-
turals com incendis forestals, 
inundacions, vent, neu i sismes; i 
que també es troba afectat per la 
seva ubicació i característiques 
socioeconòmiques a diferents 
riscos tecnològics com el trans-
port de mercaderies perilloses, 
l’Ajuntament resta obligat a ela-
borar i implantar el Pla de protec-
ció civil municipal.  I, els munici-
pis que han d’elaborar plans de 
protecció civil han de redactar el 
Document únic de protecció civil 
municipal, per a la planificació de 
la protecció civil en l’àmbit del 
municipi en el qual s’incloguin 
tots els riscos que afectin el mu-
nicipi d’acord amb els diferents 
plans.

4.- Aprovació de l’Acta de de-
limitació del terme de Lliçà 
d’Amunt i Canovelles.
El Ple va aprovar l’Acta i la docu-
mentació complementària de les 
operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Lliçà 
d’Amunt  i de Canovelles signa-
da en data 15 de juliol de 2021.
Per resolució de la Direcció Ge-
neral d’Administració Local del 
16 de desembre de 2020, es va 
iniciar l’expedient de delimita-
ció del terme de Lliçà d’Amunt 
amb el municipi de Canovelles. 
I, efectuades diferents reunions 
de les comissions nomenades 
per cada Ajuntament amb la 
intervenció dels representants 
nomenats per la Generalitat de 
Catalunya, en data 15 de juliol 
de 2021, es va estendre i signar 
l’acta de conformitat de les ope-
racions de delimitació entre els 
dos termes municipals.
 

5.- Afers urgents
No n’hi havia.

6.- Mocions
6.1.- Moció conjunta de con-
demna a les agressions i 
violències contra persones del 
col·lectiu LGTBI. 
El Ple va aprovar una moció de 
condemna a les agressions i a la 
violència exercida contra les per-
sones del col·lectiu LGTBI. 
Aquesta moció proposava,  en-
tre altres punts, expressar, d’una 
banda, la més enèrgica condem-
na a les agressions i la violèn-
cia que pateixen les persones 
del col·lectiu LGTBI per la seva 
orientació i identitat sexual; i de 
l’altra, refermar el compromís per 
avançar en la millora i consoli-
dació dels drets de les persones 
LGTBI.

Moció d’En Comú Podem:
6.2.- Moción de apoyo a las 
mujeres afectadas por la apli-
cación del llamado “síndrome 
de alienación parental”. 

Aquesta moció proposava, entre 
altres punts, manifestar suport 
a totes les mares afectades per 
l’aplicació de l’anomenat “síndro-
me de alienació parental” i sol·lici-
tar que se les consideri com a víc-
times de violència de gènere.
Es va aprovar per unanimitat amb 
la introducció d’algunes esmenes 
proposades pel PSC.

Mocions d’ERC: 
6.3.- Moció de suport per a la 
incorporació del permís retri-
buït de menstruació i climateri 
a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
Aquesta moció proposava, entre 
altres punts, manifestar el compro-
mís del consistori a incorporar un 
nou permís retribuït de menstrua-
ció i climateri, dirigit a les dones 
treballadores de la institució, com 
a dret a totes les dones que neces-
sitin acollir-s’hi. 

6.4.- Moció d’ERC per acabar 
amb la discriminació de les do-
nes a l’esport i amb la sexualit-
zació del cos de les esportistes. 
Aquesta moció proposava, en-
tre altres punts, impulsar des de 
l’Ajuntament la pràctica de l’esport 
femení, en els àmbits de l’esport 

escolar, l’esport amateur i l’es-
port federat, amb equips feme-
nins o mixtes, i fomentar les sec-
cions femenines o equips mixtes 
en els clubs esportius de totes 
les disciplines que es practiquen 
al municipi. 

6.5.- Moció contra l’increment 
de preus de l’electricitat i crida 
a la mobilització. 
Aquesta moció proposava, en-
tre altres punts, instar al govern 

de l’Estat a reestructurar l’actual 
model energètic definint nous 
mecanismes de control públic, 
lliure d’oligopolis i amb un siste-
ma de preus just, equitatiu, com-
petitiu, sostenible ambientalment 
i transparent.  
Es va aprovar per unanimitat 
amb la introducció d’algunes es-
menes proposades pel PSC.

7.- Precs i preguntes.  
No hi havia preguntes. 

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?
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Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 29 d’octubre al 4 
de novembre 
P. Lozano (Bigues): del 5 a l’11 de novembre
M. Vidal (Lliçà de Vall): del 12 al 18 de novembre
J. Serra (Bigues): del 19 al 25 de novembre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 26 de novembre al 
2 de desembre

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i/o diumen-
ges matí: Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà 
d’Amunt); Salayet (Sta. Eulàlia); Torras i Lozano 
(Bigues)

ESTANC LLIÇÀ EXP. NÚM. 1
C. Anselm Clavé, 92 Lliçà d’Amunt Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT

El grup folkflòric Ball de Gitanes de Lliçà 
d’Amunt, al 33è Aplec Internacional 
Adifolk de la cultura catalana
Unes 30 persones de l’entitat 
cultural lliçanenca Ball de Gita-
nes es van desplaçar, el darrer 
cap de setmana de setembre, 
fins a l’Alguer, a l’illa de Sar-
denya, per participar en el 33è 
Aplec Internacional Adifolk de la 
cultura catalana. 
Aquest aplec internacional va 
néixer l’any 1988 a Amsterdam 
i cada any se celebra en una 
ciutat diferent amb l’objectiu de 
donar a conèixer arreu d’Europa 
la cultura popular catalana.
L’Aplec de l’Alguer va comptar 
amb la participació de més de 
40 grups i 1.000 actuants per 
mostrar la cultura popular cata-
lana. Hi va haver diferents expo-
sicions i conferències, ballades 
de sardana, havaneres, jocs 
tradicionals, balls de bastons i 
gitanes, i tres grans espectacles 
que varen explicar com es viu la 
Festa Major a Catalunya, entre 
d’altres. 
El divendres a la tarda es va 
celebrar l’obertura instituci-
onal de l’Aplec, on el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, Albert Iglesias, 
que va acompanyar la colla 
lliçanenca, va ser rebut per 
les autoritats de la ciutat jun-
tament amb la resta de càr-

recs institucionals, més de 40, 
entre alcaldes i regidors, que 
varen acompanyar les seves 
respectives colles.  
El dissabte va ser el moment 
del Ball del Gitanes, on la co-
lla lliçanenca va mostrar les 
seves danses a la Banchina 

Dogana, el moll del port de 
l’Alguer. A més, durant el matí, 
va participar en una cercavila 
pels carrers de la ciutat. 
Diumenge es va celebrar la 
cloenda de l’Aplec i l’entitat 
cultural lliçanenca també hi va 
participar. 

DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 

LLIÇÀ

Tel.   938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

info@gestionsimmobiliaries.cat

Compra – Venda d’immobles                 Tramitacions d’hipoteques
Lloguers                                       Cèdules d’habitabilitat 
Taxacions        Certi�cats d’e�ciència energètica
Legalitzacions      Assessorament  immobiliari

LLIÇA D´AMUNT
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Ciudadanos, Cs es el único partido de España que se declara abiertamente liberal. Pero, ¿Cómo se concreta eso en el ámbito municipal? 
Defendemos, entre otras cosas en Lliçà d’Amunt, una política que apueste claramente por no subir impuestos y mantener a raya el endeudamiento de nuestro 
ayuntamiento, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los Lliçanencs.
Además, apostamos en nuestra acción política por un municipio transparente, austero, eficiente y que rinda cuentas frente a la ciudadanía.
A parte, tenemos muy claro la necesidad de invertir en seguridad y, por supuesto, defender la propiedad privada frente a la “oKupación” ilegal como uno de los 
ejes distintivos de nuestro partido. Creemos que es algo muy necesario en un municipio como el nuestro. 
Otros, tienen otras prioridades, nosotros tenemos estas. Seguiremos defendiéndolas todo lo que queda de legislatura, y seguro que también en la próxima.

El dia 10 d’octubre va ser el Dia Internacional de la Salut Mental. Un estudi global posa xifres a tot el món,  del que ha afectat la pandèmia: confinament, restriccions 
i l’increment dels contagis de la Covid l’any 2020; els resultats són un  augment del 28% en depressions i un 25% en trastorns d’ansietat.
Cal intervenir, abordar i neutralitzar les malalties de tots els col·lectius afectats, però sobretot els dels joves. CatSalut crearà en dos anys 52 equips per atendre a 
domicili infants i joves i 10 equips més per abans de finals de 2021 per aquelles afectacions  de gran complexitat.
Avui més que mai cal visualitzar aquesta malaltia, hem de trencar els estigmes de la societat i treballar per una inclusió a la societat, les malalties mentals no són 
un joc  o una crida d’atenció, sinó un problema real capaç d’invalidar i en el pitjor dels casos conduir a un desenllaç fatídic. 
Com a Municipi cal que prenguem consciència d’aquest fet, que unim esforços per lluitar contra la malaltia. Per acabar, agraïm a tots els professionals que treba-
llen en el sector per la seva implicació.

Nuestro grupo municipal, hace años que reclama ser municipio feminista. En septiembre de 2019, viendo que no se materializaba esta petición, decidimos hacer 
una moción solicitando una mesa feminista, en la que las decisiones no las tomará solo el gobierno de turno, sino la ciudadanía y las plataformas feministas del 
municipio. Teniendo en cuenta que el Pacto estatal contra violencias género y el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia doméstica 
daba ayudas económicas,  solicitamos que esta mesa se formará lo más urgente posible, para comenzar a trabajar en enero del 2020, y poder presentar un in-
forme en marzo del 2020 (plazo que el pacto estatal fijaba para solicitar las ayudas económicas al respecto). Todos los grupos políticos, incluido el que gobierna, 
lo aceptaron. Sin embargo, esta mesa empieza a trabajar ahora, en el mes de septiembre de 2021 (2 años después), lo que supone muchas ayudas perdidas y 
por consiguiente, víctimas desamparadas. Esperamos que realmente sea una mesa feminista, y que aunque sea tarde para las ayudas, el trabajo sea una mejora 
y convierta a Lliçà d’Amunt en un pueblo en el que las mujeres nos sintamos seguras, en igualdad de condiciones y respetadas. Cuando no implantar unas me-
didas, cuesta vidas, 2 años tarde son muchos días. 

Lliçà d’Amunt es va declarar “municipi feminista” amb el suport de la majoria del ple fa ja 6 mesos. És molt trist doncs que mocions per posar fi a la discriminació de 

les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes o de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt, presentades per ERC en el passat ple del 30 de setembre de 2021 hagin estat rebutjades amb el vot en contra de la majoria socialista. El PSC 

considera que amb els 4 dies d’indisposició i els 9 d’assumptes propis, recollits al conveni col·lectiu, són prou perquè les dones puguin pair el dolor menstrual. Dies 

que els homes, en canvi, poden aprofitar per a altres afers. El PSC considera que a Lliçà d’Amunt es fa tot bé i no cal seguir treballant i seguir millorant dia a dia. 

El 25 de novembre Lliçà d’Amunt tornarà a vestir-se de lila contra la violència masclista. En el que portem d’any, 36 dones han estat assassinades per la seva 
parella o ex-parella a Espanya, el 22% d’aquests homicidis s’han produït a Catalunya.
La regidoria d’Igualtat, gènere i LGTBI ha organitzat activitats de conscienciació al voltant del 25N però, des del Punt Dona situat al Parc de Can Godanya, també 
realitza projectes de conscienciació durant tot l’any: atenció psicològica, assessorament jurídic personalitzat; activitats, xerrades i formacions; tallers preventius als 
centres educatius; el centre d’interès feminista de la Biblioteca amb llibres especialitzats; etc. Aquest mes de novembre també es presentarà i posarà en marxa el 
Protocol local per a l’abordatge de les violències masclistes a Lliçà d’Amunt.
Totes juntes (ciutadania, entitats, partits polítics i administracions) hem de continuar lluitant contra la violència vers les dones. No hauríem de permetre que la lluita 
feminista i la violència masclista sigui una competició política. No tot s’hi val.
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del 
correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari (c. 
d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una 
extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no comparteix necessàriament 
el contingut de les opinions signades.

Síl·labes de vidre: Ruta literària a Olot

El proppassat cap de setma-
na darrer d’octubre (23 i 24) 
vàrem gaudir de la Ruta Li-
terària a Olot. Ben cert que 
Olot és sempre atraient, però 
aquest cop ho fou de manera 
especial. La cultura d’aquells 
paratges i ciutat ens la van 
fer conèixer, amb tot detall, la 
veu i presència de set perso-
nes singularment il·lustrades i 
de reconeguda vàlua de l’in-
dret.
Punt àlgid del recorregut fou 
la recitació de poemes de 
Joan Teixidor i Joan Merca-
der en llocs emblemàtics tant 
per aquests poetes com per 
les seves creacions. Sentir el 
mateix Joan Mercader recitar 
El carrer dels Sastres o a M. 
Dolors Figueres, Presiden-
ta dels Amics de les Lletres 
Garrotxines, declamant poe-
mes de Fluvià de Joan Teixi-
dor “in situ”, fou d’un encant 
encisador. 
Nombrosos detalls us po-
dríem transmetre d’aquesta 
Ruta Literària i Cultural oloti-

na. Diguem-ne dos de nota-
bles: El dinar de germanor a 
Can Xel i l’estimable i sempre 
present companyia d’en Lluís 
Busquets i Grabulosa, infati-
gable cocreador de l’esdeve-
niment. Valgui la seva imatge 
i el text que ens dedica com a 
prova de reconeixement.

Els refrigeradors

De nen, no hi havia neveres 
elèctriques per guardar  be-
gudes o menjars frescos. El 
negoci del segle XIX havien 
estat els pous de glaç (i a Olot 
hi ha, encara, el carrer del 
Pou de Glaç), però a principis 
del segle XX arribà la fabrica-
ció econòmica de gel artificial 
i els fabricants et subminis-
traven blocs de gel amb un 
carro o una camioneta.  
Les neveres, doncs, eren una 
mena d’armaris amb lleixes i 
un apartat a dalt de tot i una 
mena de calaix a baix. A dalt 
s’hi posava el bloc de gel, 
que durant el dia s’anava fo-
nent i, si no el feies sortir a al-
gun desguàs, s’acumulava al 
calaix de baix. Cada dia ca-
lia treure l’aigua del gel fos i 
nodrir amb nous blocs la part 
superior. 
L’any 1857 el francès Ferdi-
nand Carré va aconseguir dis-
senyar un aparell que fabrica-
va blocs de gel per l’acció de 
la calor. Presentat a l’Expo-
sició Universal de Londres, 
va causar sensació, però la 
seva descoberta s’aplicà fo-
namentalment a la indústria. 
No va ser fins el 1913 que es 
va posar a la venda la prime-

ra nevera elèctrica a Chicago: 
era el Domestic Electric Re-
frigerator. Tot i així, l’aparell 
que es va fer més famós va 
ser la nevera Kelvinator, pre-
sentada el 1918. Un any més 
tard, a l’Exposició Universal 
de Barcelona de 1919, es va 
presentar  el model Frigidaire, 
de General Motors. 
A partir de 1931 es va fabricar 
en sèrie i comercialitzar a Eu-
ropa el model suec Electro-
lux. Fins a meitat dels 50 no 
es van vendre a Barcelona els 
primers refrigeradors. Aquells 
anys, però, a Olot, encara es 
repartien diàriament barres 
de gel amb camionetes i es 
va trigar uns quants anys a 
abaixar els preus dels refrige-
radors i posar-los a l’abast de 
tothom.

Lluís Busquets i Grabulosa, 
del dietari inèdit  Embastes i 
piripius

Ateneu Cingles de Bertí

Castanyada a la Sagrera

Els de la Sagrera tornem a en-
gegar! Després d’uns temps 
complicats, teníem moltes ga-
nes de tornar a retrobar-nos tot 
celebrant la Castanyada. Serà 
el dissabte, 6 de novembre, a 
partir de les 5 de la tarda, al 
carrer Mn. Blancafort (davant 
de Càritas).
Us proposem el següent pro-
grama:
17h: Encesa de la foguera i ini-
ci de la torrada de castanyes
18.30h: Espectacle de carrer 
amb El Fai on fire, grup de foc
19.30h: Recital de tardor. Po-
emes musicats amb Xavier 
d’Edimburg (Kan Ros)
21.00h: Concert de música 
tradicional irlandesa amb Nan-

cy Whiskey Band acompanyat 
del grup de ballarines Delorgan 
Deeptap Dancers
Durant tota la festa hi haurà 
servei de bar i venda de casta-
nyes i moscatell.
Ens hi acompanyes? T’hi es-
perem!!!

Associació de Veïns de La 
Sagrera

L’Associació de Veïns La Serra organitza 
l’activitat de Zumba

L’Associació de Veïns La 
Serra organitza l’activitat de 
Zumba, al local social de Ca 
l’Esteper (Zona Esportiva de 

Ca l’Esteper – Patinòdrom).
Els dilluns i divendres, de 10 
a 11h.
Inscripcions i informació al 

Centre Cívic Ca l’Artigues

Associació de Veïns La 
Serra

Tres medalles d’or al 
Campionat de Catalunya

Equitació Esportiva Can 
Janàs, l’hípica de Lliçà 
d’Amunt, va guanyar 3 me-
dalles d’or al Campionat de 
Catalunya. 
Dues medalles van ser en la 
categoria de ponis de CCE, 
complet, per a Aitana Fañanas 
amb Llamp i per a Carla Pai-

llard amb Princesa de Janàs.
La tercera medalla en la 
categoria de juvenils, en la 
disciplina també de CCE, 
va ser per a Daniel Muñoz 
amb Luz de Luna.

Equitació Esportiva Can Ja-
nàs



Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga 
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga 
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

NOVEMBRE

genda’t

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 
PÚBLICS

PERSONES 
ADULTES

JOVENT

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Trobada amb l’escriptora Emma Riverola per par-
lar de la seva última novel·la, Sal.  A càrrec de Lola 
Tresserras.
Inscripció prèvia a la biblioteca. Aforament limitat. 
Gratuït. 

ANEM AL TEATRE: “ LA VÍCTOR C”
Teatre Nacional de Catalunya Hora i lloc de sor-
tida: a les 17.30h des de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: Club de Lectura o per email a 
l’adreça ateneu.cinglesdeberti@gmail.com
Més informació: www.ateneucb.cat
Organitza: Ateneu Cingles de Bertí

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena d’octubre. Inclou activi-
tats per al novembre, però que, en funció de l’evolució de la crisi sanitària de la  
Covid-19, podrien veure’s alterades. Per això, podeu seguir l’actualitat im-
mediata a través del web i les xarxes socials municipals.

16
Dimarts

AULA TECNOLÒGICA
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 19h
Servei d’aprenentatge a mida sobre les noves 
tecnologies. Un professional a disposició de la 
població durant una hora per resoldre dubtes 
sobre el maquinari (ordinador, mòbil, tauleta…) 
o sobre el programari (programes o app’s). A 
càrrec de José Maqueda.
Inscripció prèvia a la biblioteca. Gratuït. 

Dilluns

29

TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 19:30h
No et perdis el taller de creació de cadenes per al 
mòbil. Quins son els teus colors preferits? 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït. Diferents

dies
26A SETMANA DE LA CIÈNCIA
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: diferents horaris
Informació: pàg. 7 del butlletí
Aforament limitat. Inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir del 2 de novembre.

NIU DE PARAULES: “VERMELL, GROC I MAR-
RÓ... DE TARDOR!”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
A davant de la casa de la nena petita Nina Nana hi 
ha un arbre de fulles color de tardor. Fulles seques 
sonores, que Nina Nana fa sonar tot trepitjant-les 
quan surt de casa. Se’n va a casa de la seva àvia 
amb tren. Durant el trajecte aprendrà cançons i 
haurà de resoldre endevinalles. Adreçat a famílies 
amb infants fins als 3 anys.
Aforament limitat. Inscripció prèvia a la biblioteca 
a partir del 2 de novembre. Gratuït.

27
Dissabte

PRIMERA TROBADA DE “CAU DE LLIBRES”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
El “Cau de llibres” t’espera! Amb llibres, mú-
sica, jocs, paraules i silencis… T’hi apuntes? 
A càrrec de Caro Von Arend. Adreçat a joves 
lectors de 9 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la biblioteca. Gratuït. 

24
Dimecres

TARDES DE CINEMA: COMÈDIA
Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 20h 
Vine a passar una bona estona amb la sessió 
de cinema del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lí-
cula i nosaltres posem les crispetes! 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

Diferents
dies 

PROJECTE LAB PORTÀTILS TECNOLÒGICS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: diferents hores
Tall de vinil. 
Informació: pàg. 9 del butlletí
Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir del 2 de 
novembre.

17
Dimecres

5
Divendres

12
Divendres

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 19.30h
Taller de xapes amb motiu del 25N. Vine i fes-te la 
teva! Podràs escollir entre diferents dissenys o fer-
ne un de propi! 
S’obsequiarà a tots els participants amb una motxi-
lla de la campanya “No en deixem passar ni una +” 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937. Gratuït.

25
Dijous

ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 25È ANIVERSA-
RI DEL MERCAT SETMANAL
Mercat setmanal
Informació: pàg. 3 del butlletí.

Tots els 
Diumenges

NIT DEL TERROR: LA CASA DE LA TORTURA
Masia Can Malé Horari: de 18h a 01h
Un any més, Lliçà d’Amunt viurà una de les 
nits més terrorífiques. T’atreveixes a entrar a 
la Casa de la Tortura?
Venta d’entrades: www.llicamunt.cat. 
Més informació: Espai Jove El Galliner, tru-
cant al 938607001 o enviant un WhatsApp al 
673930937. 

6
Dissabte

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Informació: pàg. 5 del butlletí.

Diferents
dies

8 - 27
Del ... al EXPOSICIÓ “DONES DE CIÈNCIA”

Planta 1 de la Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: en 
horari de biblioteca
Les dones a les quals es ret homenatge en aquesta 
exposició van haver de lluitar no només per elles, 
sinó també per obrir el camí de la integració al món 
científic a altres dones, camí que encara avui resta 
pendent en la construcció d’una nova cultura on no 
podem oblidar el paper que les dones juguen en 
el terreny del coneixement i les noves tecnologies.
Col·labora: Institut Català de les Dones.

26
Divendres PRESENTACIÓ DEL LIBRE “SI EL CEL ES TOR-

NÉS VERMELL. EL CANVI CLIMÀTIC. CONÈI-
XER-LO PER COMBATRE’L”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18.30h
A càrrec de l’autora, la periodista i divulgadora 
científica Cori Calero. 


