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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

A vegades, no sempre tot 
són bones notícies i més 
quan la situació social i 
econòmica no acompanya. 

Com la majoria de la ciu-
tadania sap, a principis 
del mes passat, l’empresa 
Bosch anunciava sense 
previ avís el tancament de 
la seva fàbrica amb seu 
a Lliçà d’Amunt. Aquesta 
decisió comporta l’acomi-
adament de 336 treballa-
dors i treballadores, sense 
donar-los cap alternativa i 
en una situació, com deia 
abans, difícil econòmica, 
social i laboralment. A 
més cal tenir present els 
treballs que de forma indi-
recta pot suposar el tan-
cament.

En aquest temps, he acudit 
a totes les reunions on he 
estat convocat per part dels 
representants dels treballa-
dors i treballadores, algu-
nes d’elles acompanyat de 
tots els representants dels 
diferents partits polítics que  
tenen representació a  
l’Ajuntament. Paral·lela-
ment, aquesta Alcaldia s’ha 
posat en contacte amb les 
diferents institucions, la Ge-
neralitat de Catalunya i el Mi-
nisteri d’Indústria del Govern 
d’Espanya per fer un front 
comú en contra d’aquesta 
decisió. A més, vaig dema-
nar una reunió urgent amb 
els directius i representants 
de l’empresa que es va dur a 
terme a la primera quinzena 
del mes passat.

Tot, amb un objectiu clar 
i sense ambigüitats: tro-
bar una solució per evitar 
a tota costa el tancament 
de la fàbrica i els efectes 
negatius irreversibles que 
comportaria.  
 
En tot moment, el missat-
ge que s’ha traslladat és 
transparent i nítid i en cap 
cas acceptarem solucions 
intermèdies que no passin 
per la retirada radical del 

tancament. Vull aprofitar 
aquestes línies per enviar 
unes paraules públiques 
d’escalf i de suport a tot 
el personal afectat i a les 
seves famílies en aquests 
moments d’incertesa. Es-
tic convençut que tot el 
poble de Lliçà d’Amunt 
està amb vosaltres.

 
BOSCH NO ES TANCA

opinió
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“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
Reencarnaciones

Vengo desde el ayer
desde el pasado oscuro y olvidado
con las manos atadas por el tiempo
con la boca sellada desde épocas remotas.

Vengo cargada de dolores antiguos,
recogidos por siglos, arrastrando
cadenas largas e indestructibles.

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

...

Las mujeres, por fin, lo descubrimos.

¡Somos tan poderosas como ellos
y somos muchas más sobre la tierra!
¡Más que el silencio y más que el sufrimiento!
¡Más que la infamia y más que la miseria!

... 

Fragments del poema “Reencarnaciones”, de Jenny del Pilar Londoño López, 
escriptora, poeta, historiadora i  sociòloga equatoriana. Seleccionat per Maria 
Isabel Palma. Podeu escoltar-lo sencer, recitat per la Maria Isabel, en el se-
güent enllaç:
https://www.facebook.com/maribel.palma.56232/videos/1385580545122075 
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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.

Tret de sortida al procés 
participatiu per al disseny  
del futur centre urbà
La ciutadania està convocada a una sessió informativa el dijous  
29 d’abril a les 18h.

Al mes de juny de l’any passat 
es va aprovar definitivament 
la Modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Lliçà 
d’Amunt en l’àmbit del 
centre urbà, promoguda 
per l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒLl), entitat creada per 
la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta modificació puntual 
del POUM ordena els espais i 
usos del nou centre urbà del 
poble. Per a la redacció, es 
va comptar amb la ciutadania 
mitjançant un procés 
participatiu que va tenir lloc 
de juliol a novembre de l’any 
2018. Ara que és el moment 
d’elaborar els projectes 
d’urbanització, és voluntat, 
tant de l’INCASÒL com de 
l’Ajuntament, seguir treballant 
de manera col·laborativa i obrir 
un nou període de participació 
per definir com volem que 
siguin les places i els carrers o 
el parc del Torrent d’en Bosc.
Per això, el proper dijous 29 
d’abril, tots els veïns i veïnes de 
Lliçà d’Amunt estem convocats 
a la sessió informativa que 
donarà el tret de sortida al 
procés participatiu per al 
disseny dels espais públics del 
futur centre urbà del municipi.

Fases de la participació
El procés participatiu, que 

s’estendrà dels mesos d’abril a 
setembre de 2021, estarà dividit 
en tres fases: una informativa, 
una deliberativa i una darrera 
de retorn dels resultats.  
En la fase deliberativa és on 
es recolliran les propostes 
ciutadanes a través de  
trobades virtuals i activitats 
presencials, sempre que 
la situació sanitària ho 
permeti i amb les mesures 
que garanteixin la salut i el 
benestar de les persones 
participants.  

Sobre què debatrem?
Memòria i identitat/ 
Quotidanitat/ Reptes de futur, 
aquests són els tres blocs 
temàtics que centraran el 
debat i que afecten de manera 
transversal els diferents 
aspectes del projecte. 
S’emmarquen en el temps 
de vida de les persones (el 
passat, el present i el futur) i 
els eixos de l’Agenda Urbana 
de Catalunya, document que 
planteja com han de ser els 
entorns urbans en el marc de 
l’Agenda 2030, uns entorns 
sostenibles i que permetin el 
benestar de les persones.
Debatrem i ens farem 
preguntes sobre quins valors 
del patrimoni cultural, social 
i natural hem de tenir en 
compte en el disseny dels 

carrers, les places i el parc 
del Torrent d’en Bosc per fer-
lo únic i característic; com el 
tractament d’aquests espais 
públics donarà resposta a 
les necessitats de la vida 
quotidiana de la diversitat de 
persones que viurà, treballarà, 
estudiarà, comprarà, jugarà, 
passejarà...  en el nou centre 
urbà; o com projectar espais 
sostenibles i resilients als 
efectes del canvi climàtic, 
incloent la circularitat en el 
cicle de l’aigua i la gestió 
dels materials, i la eficiència 
en el manteniment.

Com podrem participar?
El portal https://participa.
gencat.cat/  serà el lloc virtual 
on hi haurà tota la informació 
per participar i seguir el procés 
de participació. Hi trobareu la 
programació i els temes de les 
diferents sessions, els horaris, 
les inscripcions prèvies que 
seran necessàries per assistir 
a les sessions de debat tant si 
es fan on line com presencials, 
i l’espai on fer les propostes.  
Els continguts del portal  
s’aniran actualitzant a mesura 
que avanci el procés per estar 
sempre al dia.
El futur centre de Lliçà 
d’Amunt l’hem de construir 
entre totes les persones que 
el gaudirem, participa!

notícies de l’Ajuntament
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Dos pisos per a allotjaments d’urgència

Des del 2017 fins ara, vuit persones han utilitzat aquest recurs 
com a pont per normalitzar la seva situació. 

L’actual Pla de mandat de 
l’Ajuntament preveu com a 
actuació municipal priori-
tària l’ajut a persones i uni-
tats de convivència en situa-
ció de vulnerabilitat social i 
especialment aquelles en 
risc d’exclusió residencial, 
perquè el dret a l’habitatge 
és un requisit imprescindible 
per a l’exercici efectiu d’al-
tres drets bàsics, com ara el 
dret a l’educació o el dret a 
la salut. 
Aquest ajut es concreta en 
el Servei d’Allotjament d’Ur-
gència Social Municipal, un 
servei d’acolliment residen-
cial d’urgència.
Les persones destinatàries 
d’aquest servei són per-
sones i/o unitats de convi-
vència, residents al muni-
cipi, que tenen necessitats 
d’allotjament temporal per 
motius econòmics, d’urgèn-
cia social i/o per situacions 
especials i d’emergència 
derivades de la pèrdua o del 
risc de pèrdua de l’habitat-

ge, o d’altres situacions si-
milars. La regidoria  d’Acció 
Social valora la situació de 
cada persona/família per 
acreditar el risc d’exclusió 
residencial. 
Per prestar aquest ser-
vei, l’Ajuntament disposa, 
des de l’any 2017, d’un pis 
d’acolliment residencial 
d’urgència. Durant aquests 
anys, 8 persones han passat 
per aquest pis, les quals han 
pogut utilitzar  aquest recurs 
com a pont per normalitzar 

la seva vida, benestar i si-
tuació habitacional. 
L’any 2020, el Servei d’Allo-
tjament d’Urgència Social 
Municipal va acollir tres per-
sones, dues de les quals en-
cara hi conviuen. 
Ara, en aquests moments de 
crisi a causa de la pandè-
mia, en què s’han incremen-
tat les situacions d’urgèn-
cia, l’Ajuntament ha decidit 
llogar un altre pis per al Ser-
vei d’Allotjament d’Urgència 
Municipal. 

“Omplim el Rebost”

La crisi de la COVID-19 ha 
augmentat el nombre de 
persones en situació de 
vulnerabilitat que tenen difi-
cultats per cobrir les seves 
necessitats bàsiques d’ali-
mentació. El Banc d’Ali-
ments de Lliçà d’Amunt, el 
Rebost Solidari, està rea-
litzant una tasca essencial 
per garantir el dret a l’ali-
mentació de les famílies en 
risc d’exclusió social del 
nostre municipi. Tant l’Ajun-
tament com l’associació ”El 
Rebost Solidari” hem ha-
gut d’actuar amb celeritat 
per poder adaptar la nostra 
operativa i donar resposta a 
una creixent demanda d’ali-
ments.
Per això, l’Ajuntament, en 
col·laboració amb l’associ-
ació  “El Rebost Solidari”, 
ha organitzat un recapte 
d’aliments propi del nostre 
municipi, complementa-
ri i similar al Gran Recap-
te d’Aliments que el Banc 
d’Aliments porta a terme al 
novembre arreu de Catalu-
nya, amb l’objectiu d’omplir 
el Rebost Solidari de Lliçà 
d’Amunt. Aquesta iniciati-
va solidària, que s’ha ano-
menat “Omplim el Rebost”, 
tindrà lloc el divendres 7, 
dissabte 8 i diumenge 9 
de maig a diferents esta-
bliments col·laboradors de 
Lliçà d’Amunt.

Es necessiten persones 
voluntàries

Però, perquè aquesta cam-
panya solidària tingui èxit i 
puguem complir amb l’ob-
jectiu d’omplir el Rebost 

Solidari, és molt important 
la col·laboració de perso-
nes voluntàries en el pro-
cés de recollida d’aliments 
als diferents supermercats 
col·laboradors. Totes les 
persones que hi estiguin 
interessades han d’omplir 
i enviar un formulari que 
trobaran a la pàgina web 
municipal.
Els voluntaris i voluntàries 
seran presents als punts de 
recollida el divendres a la 
tarda, el dissabte tot el dia 
i el diumenge en horari co-
mercial, al vestíbul de l’en-
trada de cada establiment. 
La seva funció serà la d’in-
formar sobre aquesta cam-
panya solidària i donar als 
clients del supermercat una 
bossa perquè hi col·loquin 
els aliments amb els quals 
hi vulguin col·laborar. 
En aquest cas, els aliments 
més necessaris són: llet, 
oli, cereals, sucre, llegums 
cuites, pasta, farina i llau-
nes i conserves de peix. 
D’altra banda, també es re-
colliran productes de nete-
ja, gel hidroalcohòlic, sabó 
de mans, mascaretes i es-
tris de cuina.

L’Ajuntament aportarà tots 
els recursos disponibles per 
garantir que es compleixin, 
en tot moment, les mesures 
de seguretat i higiene vin-
culades a la COVID-19. 
Esperem poder comptar 
amb la màxima col·labora-
ció dels lliçanencs i lliça-
nenques per poder donar 
un cop de mà a les famílies 
més vulnerables de Lliçà 
d’Amunt. 

L’Ajuntament està organitzant un recapte 
d’aliments municipal per al proper mes de 
maig.  

Nou paquet de Plans d’ocupació

L’Ajuntament contractarà 6 persones més. 

L’Ajuntament continua amb els 
Plans d’ocupació propis i, en 
aquesta ocasió, contractarà 6 
persones durant 6 mesos per 
als següents llocs de treball:
- 3 operari/a de gestió de re-
sidus
- 1 oficial/a de 1a de paleta
- 1 operari/a de la Brigada 
d’Obres
- 1 netejador/a
Aquests 6 llocs de treballs 
s’afegeixen als 10 creats re-
centment per la  substitució  

de l’enllumenat  públic  actual  
a  sistema  Led  en  alguns  ba-
rris  i  per  reforçar la neteja de 

les escoles. 
Més informació: Oficina CO-
VID.
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L’administració local en ple lamenta la decisió de tancament de 
la fàbrica del municipi i comunica al comitè d’empresa la seva 
disposició per trobar-hi solucions. 

L’Ajuntament dóna suport  
als treballadors i treballadores 
de la fàbrica Bosch

La direcció de l’empresa multi-
nacional alemanya Bosch Siste-
mas de Frenado S.L.U. va comu-
nicar, el passat 25 de febrer, als 
representants dels treballadors i 
treballadores, i a l’Ajuntament el 
tancament de la fàbrica situada 
a Lliçà d’Amunt, especialitzada 
en la producció de servofrens 
per a l’automoció. 
Des de l’anunci del tancament, 
l’Alcalde, Ignasi Simón, ha man-
tingut diverses converses per 
abordar el tema. 
El mateix dia de l’anunci, l’Al-
calde va parlar amb la direcció 
de l’empresa, els membres del 
comitè d’empresa, la Directora 
General del Departament d’Em-
presa, Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya i el Se-
cretari General del Ministeri d’In-
dústria, Comerç i Turisme.
L’endemà, 26 de febrer, l’equip 
de govern va mantenir conver-
ses amb els partits de l’oposició 
per tractar el tema i fer un front 
comú.
L’Ajuntament en ple lamenta la 
decisió de tancament de la fà-
brica del municipi i s’hi posicio-

na totalment en contra. Aquest 
tancament afectarà directament 
a 336 treballadors i treballadores 
que actualment hi estan vinculats 
i perjudicarà la situació social i 
econòmica de les seves famílies, 
en un moment ja problemàtic a 
causa de la crisi sanitària de la 
Covid-19, a més de perjudicar el 
municipi i la comarca.
L’Ajuntament exigeix a l’em-
presa una rectificació i que es 
replantegi la decisió de tanca-
ment de les instal·lacions de 
Lliçà d’Amunt, a més d’instar-la 
a seguir treballant per trobar so-
lucions futures, per al bé dels 
treballadors i treballadores, de 
Lliçà d’Amunt i del conjunt de la 
nostra comarca.
L’Alcalde també va mantenir una 
reunió telefònica, el passat 26 de 
febrer, amb la portaveu del Go-
vern, Meritxell Budó, i els alcal-
des de la comarca més afectats 
pel tancament de la planta: l’Al-
calde Josep Mayoral de Grano-
llers i l’Alcalde Francesc Juzga-
do de Parets del Vallès.
Les reunions per abordar el tema 
van continuar a principi de març, 

quan l’Alcalde va mantenir con-
verses amb el Conseller d’Em-
presa, Indústria i Energia, Ra-
món Tremosa, i es va reunir amb 
la Direcció General d’Indústria 
i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya. També es va reunir 
amb el president de Bosch Es-
paña i amb el Director de la plan-
ta de Lliçà d’Amunt.

L’Ajuntament i el comitè d’em-
presa es reuneixen per treba-
llar en contra del tancament 
de Bosch

L’Alcalde, Ignasi Simón, en re-
presentació de l’Ajuntament i 
de tots els partits polítics del 
Consistori, es va posar en con-
tacte de seguida amb els repre-
sentants del comitè d’empresa 
per conèixer de primera mà la 
situació i comunicar-los el su-
port i l’absoluta disposició de 
l’administració local per treba-
llar conjuntament en contra del 
tancament de la planta de Lliçà 
d’Amunt i els acomiadaments 
del seu personal.
A principis de març, l’Ajunta-

ment va mantenir dues reunions 
amb el comitè d’empresa de la 
seu lliçanenca de Bosch amb 
l’objectiu de treballar, de manera 
conjunta i coordinada, en contra 
del tancament de la planta de 
Lliçà d’Amunt.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va tenir 
una primera reunió amb el co-
mitè d’empresa el passat 2 de 
març i l’endemà s’hi va tornar a 
reunir també amb els portaveus 
de tots els partits polítics del 
Consistori.
Els objectius d’aquestes reuni-
ons eren, per una banda, conèi-
xer de primera mà la situació i 
les reivindicacions del personal 

i, per l’altra, explicar-los les ac-
cions que s’estan portant a ter-
me des de l’administració local 
davant dels plans de tancament 
de la fàbrica Bosch de Lliçà 
d’Amunt.

Totes aquestes accions del Con-
sistori lliçanenc van encamina-
des a fer força de manera unità-
ria per aconseguir que les forces 
polítiques i les administracions 
supramunicipals s’impliquin de 
forma activa per garantir la con-
tinuïtat de la planta el màxim 
temps possible i defensar els 
interessos del col·lectiu de tre-
balladors i treballadores. 
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Millora de les dependències 
de Protecció Civil
La Brigada municipal hi ha fet reformes a la planta baixa i a la planta 
soterrani de l’edifici. 

La Brigada d’obres i elèctrica 
municipals ha portat a terme 
la reforma de les dependèn-
cies de l’Associació de Vo-
luntaris de Protecció Civil, 
situades en el número 58 de 
l’avinguda dels Països Cata-
lans.
Fins al 2012, el local de Pro-
tecció Civil ocupava la plan-
ta baixa de l’edifici, de 130 
metres quadrats aproxima-
dament. A partir del 2012, 
també va ocupar la planta 
soterrani de l’edifici, de 220 
metres quadrats, que  fins 
llavors havia estat  ocupada 
per la Brigada elèctrica muni-
cipal.
A la planta baixa de l’edifici 
tenen les oficines, la zona de 
cuina i una petita sala d’es-
tar. A la planta soterrani tenen 
el magatzem, vestuaris i una 
zona d’estances per passar 
les nits de guàrdia. 
Les reformes que hi ha fet 
la Brigada han estat les se-
güents:
A la planta baixa:
- Substitució  del paviment 
anterior de linòleum per un 
parquet sintètic (1.000€).
- S’han ajustat les mampa-
res divisòries entre oficines al 
nou paviment.

A la planta soterrani: 
- Col·locació d’uns 70 m2 de 
paviment a base de rajola ce-
ràmica (250€).
- Substitució d’una antiga 
porta enrotllable per una nova 
finestra  d’alumini amb caixa 
de persiana (1.000€).
- Aïllament de la façana que 
dona al pati.
- Habilitació de dues habita-
cions amb la creació de di-
visòries de pladur i s’hi han 
col·locat les portes correspo-
nents (1.300€). 
- S’han trasdossat les parets 
dels murs de contenció i s’ha 
pintat el conjunt.
- S’ha hagut de refer part de 
la instal·lació elèctrica, s’han 
adaptat un conjunt d’endolls 
i s’ha col·locat nova il·lumina-
ció. 
- Col·locació d’un nou equip 
de climatització a base de 
bomba de calor (1.500€).
- Adequació de la zona del 
wc, dutxa i vestidor amb mi-
llores en els enrajolats i la 
xarxa de sanejament (500€).
Aquests reformes es van dur 
a terme l’any passat. Aquest 
any s’ha pavimentat la rampa 
de baixada dels vehicles. 
L’associació de voluntaris de 
Protecció Civil es va fundar 

l’any 2001 per un grup de 
lliçanencs amb la finalitat de 
servir al poble en situacions 
d’emergència; està operativa 
els 365 dies de l’any durant 
les 24h del dia.  L’associa-
ció, que també forma part de 
l’Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF) L’Alzina, compta 
actualment amb 25 volunta-
ris. 
L’associació compta amb un 
complet parc mòbil: un tu-
risme Nissan Navara 4x4 de 
5 places i un turisme Mazda 
B2000 4x4 de 5 places per 
a l’ADF; un camió Unimog 
4x4 de 3 places per a l’ADF 
i Protecció Civil; i una furgo-
neta Iveco Daily de 3 places, 
un quad Yamaha Bruin 350 
d’una plaça i una furgone-
ta Ford Trànsit de 6 places 
per a Protecció Civil, a més 
d’un cotxe Citroën model C8 
adaptat per una cadira de mi-
nusvàlid al darrera i un furgó 
Mercedes Benz model Sprin-
ter amb  una clínica mòbil de 
primers auxilis instal·lada.
Tot aquest parc mòbil serveix 
per millorar l’activitat que re-
alitza aquesta associació de 
voluntaris al nostre poble: 
serveis preventius; incendis 
(de material urbà, forestals, de 

matolls, de vehicles, indus-
trials, en habitatge i en par-
cel·les); accidents (de trànsit 
amb ferits o sense i laborals); 
assistència sanitària (a la via 
pública i en domicilis); serveis 
a la gent gran; serveis d’ani-
mals; serveis relacionats amb 
el medi ambient; tractament i 
neteja de la via pública; acti-

vacions per plans d’emergèn-
cia; visites a masies; rescat i 
recerca de persones; i molts 
altres serveis.
Durant l’any 2020, Protecció 
Civil va realitzar un total de 
775 serveis, la majoria relaci-
onats amb la Covid19, les as-
sistències sanitàries i el medi 
ambient. 
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Construcció  
d’una pista poliesportiva  
a Ca l’Esteper
La Junta de Govern Local del 
passat 11 de gener va ratificar el 
Decret d’Alcaldia número 1025 
de 30 de desembre de 2020 pel 
que es resol l’adjudicació de 
les obres de construcció d’una 
pista poliesportiva a la zona 
verda propera al Local social 
de Ca l’Esteper.
L’objectiu d’aquesta actuació és 
obtenir un espai pavimentat on 
fer-hi activitats esportives i actes 
polivalents que evitin accedir a la 
pista del Patinòdrom. 
Es preveu pavimentar uns 500 

m2 que es situen més o menys 
paral·lels al carrer d’Antoni 
Gaudí.
Les obres s’han adjudicat a 
l’empresa Construreform Llissa. 
El preu d’adjudicació és de 
20.999,96€ (IVA inclòs).
Aquesta nova pista és la primera 
fase del projecte de reforma 
de l’equipament lúdic esportiu 
de Ca l’Estaper. En el futur es 
milloraran les pistes de petanca, 
l’espai de les barbacoes i es 
reformarà l’entrada per millorar 
l’accés de vehicles i la seguretat. 

65 alumnes s’han format com 
a professionals d’hoteleria
Els alumnes de la quarta edició del PFI d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina 
i serveis de restauració arriben a final de curs i comença el període 
de preinscripció per als alumnes de la propera edició.  

El PFI és un programa de 
formació i inserció adreçat a 
joves d’entre 16 i 21 anys que 
no han graduat en ESO, on els 
i les alumnes realitzen mòduls 
de formació bàsica i formació 
professional que els prepara 
tant per incorporar-se al món 
professional com per continuar 
amb els estudis de Grau Mitjà. El 
PFI d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina 
i serveis de restauració que es 
realitza a Lliçà d’Amunt té una 
durada d’un curs escolar (1000 
hores) de les quals 180 hores 
són de formació professional. 
La formació bàsica es realitza 
a l’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes (EPAVT) i 
s’alterna amb la professional que 
s’ubica al Restaurant la Cruïlla 
– El Portal Vell. L’alumnat que 
obté el títol té un certificat de 
professionalització de nivell 1.
El curs 2020-21, a causa de 
la crisi sanitària de la Covid19 
i el tancament i horaris 
restringits dels establiments 
de restauració, els alumnes 
van realitzar la formació 

professional a la zona de 
restauració del Casal de la Gent 
Gran del centre urbà, també 
tancat al públic. A final de curs, 
per tal que les pràctiques fossin 
més realistes, van cuinar i servir 
el dinar, durant dos dilluns, a 
un grup reduït de personal i 
polítics de l’administració local. 
Des de la primera edició fins 
aquesta darrera, 67 alumnes 
s’han format com a professionals 
d’hoteleria. 

Fira Guia’t 
Els PFI d’Auxiliar d’Hoteleria i 
serveis de restauració va estar 
present, com cada any, a la 
Fira Guia’t, que va tenir lloc, 
de forma virtual, entre el 22 i 
el 26 de març.
La Fira Guia’t, impulsada per la 
Xarxa Transició Escola-Treball 

del Vallès Oriental, és una 
fira d’orientació acadèmica 
que mostra la formació 
professionalitzadora que les 
persones joves poden trobar a 
la comarca o a l’entorn proper. 
La regidoria d’Educació va 
elaborar un vídeo sobre el PFI 
que s’imparteix a Lliçà d’Amunt 
per presentar a la Fira Guia’t, 
que també trobareu al canal de 
Youtube municipal. 

Calendari  
de preinscripció
- Jornada de portes obertes: 
Demana hora amb la tutora als 
telèfons 647 949 466 o al 938 
607 220
- Preinscripció: Presentació 
de sol·licituds: del 17 de maig 
a l’11 de juny, demanant cita 
prèvia al 938 607 220
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Període de prohibició  
de fer foc

En el període comprès entre 
el 15 de març i el 15 d’octubre 
queda prohibit encendre cap 
tipus de foc, inclosa la utilitza-
ció de fogons de gas, barbaco-
es de qualsevol mena o similar, 
en els terrenys forestals, siguin 
o no poblats d’espècies arbò-
ries, i a la franja de 500 metres 
que els envolta, en les comar-
ques amb més risc d’incendi. 

També queda prohibit cremar 
rostolls, fer focs d’esbarjo, fer 
foc per a activitats relaciona-
des amb l’apicultura, llençar 
coets, globus, focs d’artifici 
o altres artefactes que con-
tinguin foc, i la utilització de 
bufadors o similars en obres 
realitzades en vies de comu-
nicació que travessin terrenys 
forestals.

Conveni interadministratiu 
per a la gestió dels 
conflictes amb el senglar
La presència de senglars en 
àrees urbanes i periurbanes 
és cada vegada més fre-
qüent. Aquesta presència pot 
produir danys a cultius, acci-
dents de trànsit, atacs a ani-
mals domèstics, afeccions a 
parcs, jardins i mobiliari urbà, 
etc. Per tal de mitigar els pro-
blemes que produeixen la 
presència de senglars en els 
termes municipals, 14 muni-
cipis del Vallès Oriental, entre 
els quals Lliçà d’Amunt, han 
signat un conveni interadmi-
nistratiu per reduir els conflic-
tes amb els senglars de for-
ma planificada i coordinada.  
Aquest conveni és el resultat 
de diferents reunions man-
tingudes durant l’any 2019 i 
l’elaboració ha comptat amb 
l’assessorament tècnic de la 
Direcció General d’Activitats 
Cinegètiques del Departa-
ment d’Agricultura, Rama-

deria i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya, que ha valorat 
molt positivament la iniciativa 
i s’ha ofert a acompanyar els 
municipis en el desenvolupa-
ment del conveni i a realitzar 
tasques de secretaria tècni-
ca.
Una comissió tècnica, com-
posta per com a mínim un 
representant de cada una 
de les parts i un represen-
tant del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya, s’encarregarà 
de redactar la diagnosi i el 
pla d’acció, i implantar i fer 
el seguiment de les actua-
cions acordades per mitigar 
els efectes de la presència 
de senglars, les quals seran 
ajustades a la legalitat, evi-
tant efectes no desitjats en 
altres espècies i amb efectes 
que perdurin en el temps.

Treballa a l’estiu com a monitor/a  
al Casal Municipal

REQUISITS

- Major de 18 anys.
- Presentació de currículum, 
on ha de constar la disponibili-
tat horària.
- Fotocòpia de DNI.
- Titulacions requerides i do-
cumentació per acreditació de 
mèrits.
- Certificat d’antecedents pe-
nals. Si no es disposa, caldrà 
signar l’autorització pertinent 
perquè l’Ajuntament pugui fer 
la consulta oficial.
- Vida laboral actualitzada.

PER TREBALLAR AL CASAL 
MUNICIPAL:

Titulacions:
- Llicenciat/da en Ciències de 
l’Activitat física i l’Esport
- Cicles de grau mig i/o superi-
or en activitats esportives
- Entrenador/a esportiu de 
qualsevol modalitat
- Titulacions relacionades amb 
el món esportiu
- Cicles de grau mig i/o superi-
or en educació infantil
- Grau mestre educació primà-
ria 
- Cicle Formatiu Grau Superior 
en Integració Social o equiva-
lent
- Monitor/a de ball 
- Monitor/a d’activitats dirigi-
des (aeròbic, aquagim, steps, 
etc...)
- Titulacions relacionades amb 
l’educació especial
- Director/a de lleure
- Monitor/a de lleure o equiva-
lent
- Tècnic Superior en Integració 
Social i/o grau en Educació 
Social
Amb les titulacions espor-
tives és OBLIGATORI estar 
inscrit al ROPEC (Registre 
Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya)
Amb la titulació Llicenciat/
da en Ciències de l’Activitat 
física i l’Esport cal estar ins-

crit al COPLEFC (Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física 
i Ciències de l’Activitat Física i 
de l’esport de Catalunya)

Mèrits a valorar:
- Vinculació amb el teixit asso-
ciatiu de Lliçà d’Amunt
- Vinculació amb el teixit es-
portiu de Lliçà d’Amunt
- Haver treballat a casals d’es-
tiu 
- Experiència professional amb 
el món de l’esport, amb infants 
i joves.
- Titulacions relacionades amb 
el món educatiu.
- Experiència professional amb 
el món del lleure i  amb infants
- Titulacions d’anglès.

PER TREBALLAR AL CASAL 
JOVE : 

Titulacions:

- Director/a de lleure o equiva-
lent (Tècnic Superior en Anima-
ció sociocultural i turística).
- Monitor/a de lleure o equiva-
lent (Tècnic Superior en Anima-
ció sociocultural i turística).

Altres titulacions:

- Tècnic Superior en Integració 
Social i/o grau en Educació 
Social

Mèrits a valorar:

- Experiència professional amb 
el món educatiu i del lleure 
amb  joves
- Titulacions relacionades amb 
el món educatiu

PROCÉS DE SELECCIÓ

- Persones que compleixin els 
requisits
- Preselecció segons currí-
culum i mèrits.
- Si es considera adient, es fa-
ran entrevistes. 
El resultat es publicarà a la 
pàgina web municipal i el 
tauler electrònic.

PRESENTACIÓ DE DOCU-
MENTACIÓ, DEL 6 AL 25 
D’ABRIL 

- Telemàticament: a través 
de la web amb certificat digi-
tal: http://www.llicamunt.cat/
serveis-i-tramits/tramits/
tramits-i-gestions/instan-
cia-generica
S’haurà d’especificar si vols 
treballar al Casal Municipal o 
al  Casal Jove.
Els aspirants/es que s’hagues-
sin presentat a la convocatòria 
de l’any 2019, essent adme-
sos, no caldrà que presentin 
de nou la documentació, a 
excepció que tinguin alguna 
documentació nova i la  vul-
guin acreditar (nous estudis, 
mèrits...). Serà necessari fer 
constar a la instància la sol·li-
citud de recuperació de la do-
cumentació.

BORSA DE TREBALL

Les persones que quedin ad-
meses en el procés selectiu 
formaran part d’una borsa de 
treball de monitors/es pel pro-
per Casal d’Estiu, Jove i d’Es-
ports de l’any 2022.



abril_ 2021_ 9

notícies de l’Ajuntament

Incendi de dos camions 
d’escombraries
Residus perillosos llençats a contenidors van provocar l’incendi  
de dos camions d’escombraries.

Dos camions d’escombraries 
de l’Ajuntament van quedar 
malmesos i fora de servei,  el 
penúltim cap de setmana de 
febrer, quan se’n va incendiar 
la càrrega interior, a causa de 
residus perillosos dipositats a 
l’interior de contenidors.
La càrrega d’un dels camions 
es va incendiar el divendres al 
matí fent el servei de recollida 
d’escombraries a la zona de La 
Cruïlla. En un primer moment, 
es va pensar que s’havien 
recollit cendres mal apagades 
d’algun contenidor proper, les 
quals havien provocat l’incendi 
de tota la càrrega del camió. 
Malgrat la intervenció del 
personal municipal per contenir 
les flames i dels voluntaris de 
Protecció Civil i dels Bombers, 
el camió va quedar calcinat.
Els fets es van tornar a repetir 
l’endemà al matí, quan la 
càrrega interior d’un altre camió 
d’escombraries es va incendiar 
a la zona de l’Església. En 
aquesta ocasió, però, es va 
poder  buidar el contingut del 
camió ràpidament i els danys 

van ser menors, tot i que aquest 
vehicle també va quedar fora 
de servei. Comprovada la 
càrrega, es van observar uns 
components de bateries de 
liti, que podrien haver provocat 
una reacció elèctrica i l’incendi; 
les mateixes bateries s’havien 
trobat en la càrrega del camió 
incendiat el dia abans. 
El tipus de material va fer  
pensar que podria provenir 
d’alguna empresa que treballa 
amb bateries, les quals hauria 
de reciclar a través d’empreses 

especialitzades. Des de 
l’Ajuntament es fa una crida per 
aturar aquest comportament 
incívic i perillós.
El personal mecànic de 
l’Ajuntament es va posar a 
treballar d’immediat per reparar 
els danys provocats per 
l’incendi en els dos camions i 
recuperar la normalitat del servei 
de recollida d’escombraries el 
més aviat possible. 
L’Ajuntament agraeix la ràpida 
actuació dels treballadors i 
treballadores del servei de 

Residus, el cos de voluntaris i 
voluntàries de Protecció Civil i 
els Bombers de la Generalitat.

Com reciclar correctament 
les bateries

Recordem que les piles i 
bateries utilitzades s’han de 
llençar a contenidors específics 
per a aquest tipus de materials, 
que pots trobar als equipaments 
municipals (com l’Ajuntament, 
la Biblioteca, etc.) o a qualsevol 
de les dues Deixalleries que hi 
ha a Lliçà d’Amunt. Si es llencen 
als contenidors de recollida 
selectiva juntament amb altres 
residus, poden provocar greus 
incendis.
Les empreses privades, PIMES 
o persones autònomes que 
treballen amb bateries, han 
de gestionar el reciclatge 
d’aquests tipus de materials 
a través d’empreses 
especialitzades.

Com llençar correctament 
cendres als contenidors

Recordem també que, a 
l’hivern, les cendres mal 
apagades de les llars de foc 
poden provocar incendis en 
contenidors, en camions de 
recollida d’escombraries i a 
l’abocador. Per evitar-ho, cal 
fer-ne una bona gestió de les 
cendres:
- Cal deixar les cendres reposar 
un parell de dies abans de 
llençar-les per assegurar-nos 
que no estan calentes ni fan 
caliu.
- Posa les cendres dins 
d’una bossa per evitar que 
s’escampin dins del contenidor 
o el camió d’escombraries.
- Tira la bossa amb les cendres 
al contenidor de rebuig de 
color gris. No les tiris mai al 
contenidor de l’orgànica de 
color marró.
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Lliçà d’Amunt, municipi  
de película

La Junta de Govern Local del 
passat 15 de febrer va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament a la 
xarxa de municipis film-frien-
dly de Catalunya Film Com-
mission. 
Catalunya Film Commission 
és un servei del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, dins de l’àrea de 
l’audiovisual de l’Institut Ca-
talà de les Empreses Culturals 
(ICEC). La seva missió és pro-
moure i facilitar els rodatges 
arreu de Catalunya i, entre les 
tasques que duen a terme, hi 
ha la de coordinar una xarxa 
de municipis interessats en 
acollir rodatges al seu territori, 

donant-los visibilitat a la seva 
pàgina web, assessorant-los 
en la gestió de rodatges o cre-
ant espais de treball entre els 
membres de la xarxa per com-
partir experiències i coneixe-
ment. 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
té interès a entrar a formar 
part de la xarxa de municipis 
film-friendly de Catalunya Film 
Commission per oferir localit-
zacions del nostre municipi on 
puguin desenvolupar-se rodat-
ges, la qual cosa pot ser be-
neficiosa per a la promoció del 
municipi i per a les empreses 
del poble (restaurants, allotja-
ments, perruqueries, etc.).

Vídeo institucional 
subtitulat

El vídeo institucional “Lliçà 
d’Amunt, un poble per viure” 
produït per l’Ajuntament ja està 
disponible amb subtítols en 
castellà, anglès i francès gràcies 

a l’Escola d’Anglès i els alumnes 
d’intercanvi de l’Institut Lliçà.
Podeu visionar-lo a través 
del canal de Youtube de 
l’Ajuntament. 

La Junta Local de Seguretat constata 
la importància de la xarxa de 
videovigilància en la seguretat municipal
La Junta Local de Seguretat 
es va reunir, el passat 24 de 
febrer, de forma virtual, per 
analitzar la situació actual de 
seguretat al municipi. 
En aquest sentit, es van ana-
litzar els indicadors relacio-
nats amb infraccions penals 
com delictes contra el patri-
moni,  les persones (especi-
alment els relatius a la violèn-
cia de gènere), la seguretat 
viària, l’ordre públic i la salut 
pública. 
En relació als delictes contra 
el patrimoni, per exemple, 
s’han reduït en un 20%.
En relació als delictes contra 
la salut  pública,  es va parlar 
dels relacionats amb el cultiu 
de marihuana i es va cons-
tatar que aquesta conducta 
té incidència arreu del país 
i que el treball és complex i 
laboriós; tot i això, es va in-
formar del desmantellament 
de diferents punts de cultiu al 
municipi. 
Un altre tema que es va trac-
tar va ser el de les usurpaci-
ons, una prioritat dels cossos 
policials, l’acció dels quals  
evita la consumació de la ma-
joria de casos. I es va posar 
de manifest la importància 
de la col·laboració ciutadana 
per aconseguir que no s’ocu-
pin els immobles. De fet, en 
la majoria de casos, s’evita la 
consumació gràcies a la re-
cepció d’avisos. 

La Junta Local de Seguretat 
també va constatar la gran 
importància i incidència de la 
xarxa de videovigilància mu-
nicipal en tots els àmbits de 
la seguretat: prevenció, in-
vestigació i resolució de fets. 
Recordem que, properament, 
s’intal·laran tres càmeres 
d’enregistrament de vídeo a 
temps real a la via d’accés 
al Polígon de Can Montcau, 
a la intersecció del carrer de 
Can Farell amb el camí de 
Ca l’Artigues i a la intersec-
ció del carrer de Ramon Llull 
amb el carrer d’Isidre Nonell. 
Amb aquests nous punts de 
videovigilància, ja en seran 8 
els que tindrà Lliçà d’Amunt 
per al control de la seguretat 
ciutadana. La resta de punts 
de videovigilància estan situ-
ats a la carretera de Palau-
dàries (a l’inici del terme), a 
l’encreuament entre el Camí 
de Palau i el carrer de la Creu 
de Baduell, a la carretera BV-
1432 (a la rotonda d’accés 
a Can Xicota), a la carretera 
C-1415-b (a l’accés a Can 
Farell) i al carrer de Francesc 

Macià (a la rotonda d’inter-
secció amb el carrer del Camí 
del Turó).
El darrer punt de l’ordre del 
dia de la reunió va ser l’ex-
posició  dels indicadors d’ac-
tivitat de cadascuna de les 
àrees d’intervenció policial.
La Junta Local de Seguretat 
està formada per l’Alcalde, 
el cap de la Policia Local, 
un representant de la Dele-
gació del Govern, el Cap i el 
Sotscap de la Comissaria de 
Districte de Caldes de Mont-
bui, el Sotscap de l’ABP de 
Granollers, el Sergent de la 
Guàrdia Civil de Canovelles 
i la Secretària municipal. Es 
reuneix periòdicament, com a 
mínim una vegada a l’any, tot 
i que també es poden convo-
car sessions extraordinàries 
per tractar temes concrets. 
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Noves vies de comunicació 
amb la ciutadania
Amb la incorporació del nou canal de WhatsApp d’Esports, ja són 
cinc les regidories que utilitzen aquesta aplicació de missatgeria 
com una via més de comunicació amb la ciutadania.

L’any passat, durant el 
confinament provocat 
per la crisi sanitària de la 
Covid19, l’Ajuntament va 
posar en marxa nous canals 
de WhatsApp per facilitar el  
contacte entre l’administració 
local i la ciutadania.
WhatsApp és una eina a 
l’abast de molta gent, que 
permet una comunicació 
instantànea, senzilla i directa.
Als canals que ja estaven 
en funcionament, com el 
de l’Espai Jove El Galliner 
o el de Transports de Lliçà 
d’Amunt (TLA), s’hi van sumar 
el d’atenció a la dona (PADI) 
i el del servei local d’atenció 
a la petita i mitjana empresa 
(PIME). 
Recentment, també s’ha 
creat el canal de la regidoria 
d’Esports.
Les persones usuàries 
d’aquests canals de 
WhatsApp poden resoldre 
dubtes i/o fer consultes, 
que s’atenen de forma 
individualitzada. En el cas 
dels canals de TLA i Esports, 
les persones es poden 
subscriure a la llista de 
difusió per rebre informació 
d’interès de cada un dels 
àmbits temàtics.

Llistat de serveis amb canal 
de WhatsApp

- Espai Jove El Galliner: 
673 930 937
- Transports de Lliçà d’Amunt: 
672 207 545
- Atenció a la dona - PADI: 
662 926 211
- Servei local d’atenció a 
la petita i mitjana empresa 
(PIME): 
670 089 693

- Regidoria d’Esports: 
662 926 226

Bot de l’Ajuntament 
a Telegram

D’altra banda, l’estiu passat, 
l’Ajuntament va estrenar un 
assistent virtual per informar 
sobre l’actualitat i els serveis 
municipals, a través de 
l’aplicació Telegram, que 
actualment ja compta amb 

200 persones subscrites.
El robot envia, periòdicament, 
missatges a les persones 
usuàries amb informació 
d’actualitat de l’Ajuntament 
i respon consultes sobre 
determinats serveis 
municipals.
Si vols més informació o 
subscriure’t a aquest nou  
servei, pots fer-ho a través 
del següent enllaç: llam.cat/
bot.

La regidoria d’Esports 
estrena un nou servei 
de comunicació per 
WhatsApp
La regidoria d’Esports ha 
posat en marxa un  canal 
de WhatsApp per difondre 
informació relacionada amb 
l’àmbit esportiu.
El context canviant en el que 
ens trobem ha motivat que 
la regidoria d’Esports busqui 
noves formes de comunicació 
amb les persones usuàries 
de serveis esportius, per 
posar-les al dia de totes les 
novetats, activitats i recursos 
que s’ofereixen d’una manera 
ràpida i eficaç. 
Aquest nou servei de 
comunicació és unidireccional 
i l’enviament dels missatges 
es fa de manera individual, 
les persones subscrites no 
poden interactuar entre elles, 
ja que no es tracta d’un xat, 
i es protegeixen les seves 
dades personals.

El número mòbil del nou 
servei és el 662 926 226.
Per a més informació o 
per subscriure-us podeu 
contactar amb la regidoria 
d’Esports. 
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El confinament dispara les estadístiques del web
El confinament a causa de la crisi sanitària de la Covid19 fa créixer els usuaris del web municipal en un 310,50%.

L’any 2020 ha estat un any 
marcat per la crisi sanitària de 
la Covid19, que ens ha obligat 
a  canviar la nostra manera de 
relacionar-nos i en el que les 
tecnologies han suposat un pi-
lar fonamental de la comunica-
ció a tots els nivells. 
Durant el confinament, el but-
lletí municipal no es va poder 
repartir a la bústia de totes 
les llars del municipi i, poste-
riorment, els canvis constants 
de restriccions i mesures, que 
afecten els serveis i les activi-
tats municipals, en fan difícil 
una programació. 
En aquest context, el web mu-
nicipal ha estat un referent d’in-
formació actualizada i ha expe-
rimentat un gran creixement 
en el darrer any, incrementant 
el nombre d’usuaris de 48.977 
l’any 2019 a 201.216 l’any 
2020, una pujada del 310,84%.  
També han augmentat el nom-
bre de pàgines visualitzades, 
passant de 339.312 l’any 2019 
a 652.543 el 2020 i el nombre 
de sessions, accessos al web, 
de 127.414 a 307.670.
Pel que fa al temps de les vi-
sites al web, tenen una dura-
da mitja d’1 minut 44 segons, 
aquesta dada ens fa pensar 

que les persones usuàries fan 
una navegació intuïtiva, amb 
una finalitat concreta i troben 
de forma ràpida allò que ne-
cessiten.
En relació als dispositius, l’any 
2020 hi ha un augment de l’ac-
cés al web municipal per ordi-
nador en detriment del mòbil, 
que es pot associar al fet que 
el confinament va provocar que 
la gest passés molt més temps 
a casa i optés per la comoditat 
de la navegació per ordinador. 
Gran part del trànsit web pro-
vé per l’accés directe al portal 
(www.llicamunt.cat) i derivat 
dels  cercadors, i un 9,75% 
de les sessions prové dels en-
llaços que es comparteixen a 
les xarxes socials; en aquest 
cas, Facebook és la xarxa que 
més trànsit al web ha generat, 
tant a 2019 com a 2020.

Més del doble de tràmits en 
línia durant el 2020

La pandèmia de la COVID-19 
va crear la necessitat conti-
nua de traslladar informació a 
la ciutadania, però també de 
reforçar l’atenció i la gestió 
telemàtica amb l’Ajuntament, 
factors que influeixen en l’aug-

ment de les dades d’ús del 
web municipal. 
Les xifres comparatives de 
2019 i 2020 mostren un incre-
ment del 105% pel que fa al 
nombre de tràmits en línia du-
rant el darrer any degut, princi-
palment, a la impossibilitat de 
sortir de casa durant els mesos 
de confinament. L’any 2019 es 
van registrar 2.022 tràmits per 
la plataforma e-TRAM i durant 
l’any 2020, 4.157.
Del total de 4.157 sol·licituds, 
3.672 van ser registrades com 
a tramitades, un 88% del to-
tal; 99 d’aquestes sol·licituds 
figuren com a denegades, un 
2,38%, que es deu, majori-
tàriament, a errors tècnics de 
la plataforma de gestió, per 
duplicitat d’entrades o per pro-
blemes en la descàrrega de 
documents; i 386 sol·licituds 
estan pendents de tramitar, 
principalment perquè s’ha fet 
la tramitació i no el tancament 
definitiu a l’aplicatiu, o bé són 
gestions que impliquen una 
major elaboració, més dificultat 
en la recerca de la informació 
o, en molts casos, perquè for-
men part d’expedients munici-
pals, que requereixen un termi-
ni més llarg de resposta.
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Xifres històriques de les xarxes socials municipals

Seguint la tendència del web, 
les xarxes socials municipals 
també han experimentat un 
creixement sense precedents 
durant l’any 2020. La necessi-
tat d’informar sobre l’evolució 
de la pandèmia, les restric-
cions i les accions en l’àmbit 
municipal va generar un flux in-
formatiu, pràcticament diari, a 
totes les xarxes municipals. El 
major nombre de publicacions 
va associat amb l’augment de 
la interacció per part de les 
persones usuàries i també in-
flueix en l’augment del nombre 
de seguidors i seguidores.
Durant el 2020, s’han fet 621 
publicacions a Facebook (llam.
cat/facebook), 17.496 likes a 
publicacions i 736 comenta-
ris. Els fans de la pàgina han 
crescut, passant de 2.369 l’any 
2019 a 2.737 el 2020.
Twitter (@llicamunt) ha estat la 
xarxa social amb un creixement 
més estable respecte als anys 
anteriors, passant de 2.157 se-
guidors i seguidores a 2.381.
Durant l’any 2020, l’Ajuntament 
va prioritzar l’ús d’Instagram (@
llicamunt) i va ampliar-ne els 
continguts de caire informatiu; 
amb l’augment de les publica-
cions també va augmentar el 
nombre d’interaccions: s’han 
fet 21.812 likes a publicacions 
i 730 comentaris. Instagram és 
la xarxa que més ha crescut, ha 
guanyat un miler de seguidors i 
seguidores durant el darrer any, 
passant dels 1.811 l’any 2019 
als 2.950 l’any 2020.  
Per altra banda, el confinament 
domiciliari i les diverses pro-
postes municipals per fer des 
de casa van disparar el nom-
bre de vídeos i de subscriptors 
al canal de YouTube municipal 
(llam.cat/youtube). Durant el  
2020 s’han pujat 176 vídeos i 
el nombre de persones subs-
crites al canal ha passat de 58 
a 361, actualment ja comptem 
amb 424 (març 2021). 

L’augment de les publicacions fa augmentar els seguidors i les interaccions de forma significativa.
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Veredicte del concurs  
de fotografia del 8 de març

En el marc de l’acte institucional 
de celebració del Dia Internaci-
onal de la Dona, el passat 8 de 
març, es va desvetllar el vere-
dicte del concurs de fotografia 
convocat amb motiu d’aquesta 
efemèride.
L’objectiu del concurs era oferir 
un espai on poder expressar 
i captar l’essència de la dona 
en qualsevol escena de la 
seva vida quotidiana, així com 
transmetre i promoure els seus 
valors, esforços, empoderament 
i valentia.
El concurs va comptar amb la 
participació d’11 persones en 
la categoria d’adults i 4 en la 
categoria de joves, i  un total de 
26 fotografies.
El jurat va atorgar un premi per 
cada categoria, de 150 euros, i 
una menció especial en el cas 
de les fotografies finalistes:
Categoria adults:
- Foto premiada: La vida es bella 
de Carmen Patón Ruiz
- Fotos finalistes amb menció 
especial: Mamiclub d’Eva Maria 
Chao Solana i Quan van intentar 

fer-me callar de Sonia Lujan 
Lorenzo
Categoria de joves:
- Foto premiada: Tantas veces 
invisible d’Aleix Martínez Muñoz
- Foto finalista amb menció es-
pecial: Llum d’Avril Manzano 
Pinilla

Més visualitzacions dels Plens telemàtics
Amb l’estat d’alarma, el con-
finament i les restriccions a 
causa de la pandèmia de la 
Covid-19, des de l’abril de 
2020, els plens municipals 
s’estan fent de forma tele-
màtica i es poden seguir en 
directe al canal de YouTube 
municipal (llam.cat/youtube).
Les estadístiques del canal 
mostren que els plens telemà-
tics tenen un major nombre de 
visualitzacions, si els compa-
rem amb els vídeos dels plens 
presencials que es publiquen 
al canal (veure gràfic). 

Els temps i el nombre de vi-
sualitzacions són indicadors 
positius que mostren que les 
persones que ho desitgen, 
malgrat la situació actual, se-

gueixen les sessions plenàri-
es des de casa, i a través del 
xat en directe poden formular 
preguntes sobre l’ordre del 
dia.

Convenis de col·laboració  
amb entitats esportives
L’Ajuntament ajuda econòmicament les entitats esportives que 
fomenten l’esport a Lliçà d’Amunt amb un total de 65 mil euros.

L’Ajuntament promou l’esport 
al municipi en totes les seves 
disciplines, categories i fran-
ges d’edat.
Per això, l’administració local 
va signar, el passat 9 de març, 
convenis per a l’atorgament 
de subvencions a les entitats 
esportives que fomenten l’es-
port a Lliçà d’Amunt. 
Aquests convenis tenen com 
a objectiu principal col·laborar 
econòmicament amb les enti-
tats esportives per treballar de 
forma conjunta en el projecte 
esportiu de cadascuna, fo-
mentant la formació esportiva 

dels infants i joves del poble, i 
la pràctica esportiva en igual-
tat d’oportunitats.
En total, es van signar con-
venis amb vuit entitats: el 
Club Esportiu Lliçà d’Amunt, 
l’Amunt Club Ciclista, l’Asso-
ciació Esportiva Shorin Ryu 

Karate, el Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt, el Futbol Sala Vall 
del Tenes, el Club Patí Lliçà 
d’Amunt, el Club de Patinatge 
Artístic Lliçà d’Amunt i el BMX 
Vallès Club; als quals s’han as-
signat ajuts per valor total de 
65.000 euros.

Govern obert és un nou espai 
creat al web municipal per 
aglutinar tots els continguts 
relacionats amb la transpa-
rència i el bon govern: pla 
d’actuació municipal, dades 
estadístiques, participació, 
etc.
Es pot accedir a aquest nou 
espai des del menú superior 
de la pàgina i, un cop dins, 

la informació es classifica en 
diversos apartats. Una de les 
novetats és l’apartat dedicat 
a la transparència, que inclou 
els enllaços als diversos con-
tinguts del web relacionats 
amb el tema, de manera que 
es facilita l’accés a la infor-
mació pública des d’una úni-
ca pàgina. La segona nove-
tat és la creació d’un apartat 

estadístic que mostra dades 
referents a l’evolució de la 
tramitació municipal, els mit-
jans de comunicació local, 
les eleccions municipals... i 
que s’anirà dotant d’informa-
ció de forma periòdica.
Si voleu conèixer aquest nou 
espai ho podeu fer a través 
de l’enllaç: 
llam.cat/governobert. 

Nou espai web: Govern obert
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Trobada virtual de l’Alcalde 
amb l’alumnat de 3r  
de l’escola Els Picots
Els dos grups de 3r de Primària 
de l’escola Els Picots van tenir, 
el passat 25 de febrer, una tro-
bada virtual amb l’Alcalde, Ig-
nasi Simón. 
Actualment, a causa del con-
text de crisi sanitària, l’activitat 
“Conèixer l’Ajuntament”, in-
closa dins del PAE (Programa 
d’Activitats Educatives), s’ha 
adaptat al format virtual. 
Tot i no poder fer l’habitual re-
corregut per la Casa Consisto-

rial, les dues classes van poder 
conversar una estona amb l’Al-
calde, a través de videoconfe-
rència, per conèixer-lo de prop 
i entendre millor el funciona-
ment de l’Ajuntament, objec-
tius bàsics de l’activitat.
Les dues classes van rebre un 
joc de taula d’obsequi de part 
de l’Ajuntament, que espera 
poder tornar a les trobades 
presencials el més aviat pos-
sible. 

Jornada de portes obertes  
a les escoles bressol
Les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries obren 
les portes a les famílies dels futurs alumnes. 

Quina serà la millor Escola 
Bressol? Moltes famílies us 
feu aquesta pregunta a l’hora 
de triar. És una pregunta molt 
difícil de contestar ja que 
cada família té unes neces-
sitats, uns interessos, unes 
prioritats...
A les Escoles Bressols Mu-
nicipals de Lliçà d’Amunt,  
l’infant és el protagonista de 
les seves pròpies vivències i 
descobertes, sempre acom-
panyat de la mà de l’adult 
que li fa de guia.
El nostre projecte, ple de va-
lors i de respecte cap a l’in-
fant, no se centra en el que 
fem, sinó en com ho fem, per 
tal que els infants es mostrin 
lliures i feliços en els nostres 
espais.
Tot l’equip de les escoles 
bressol municipals posa cor i 
ànima per tal que els vostres 
petits se sentin com a casa!
Prèviament a la presentació 
de sol·licituds de preinscrip-
ció, les escoles bressol mu-
nicipals Nova Esrpuna i Pa-
laudàries  han organitzat una 
jornada de portes obertes 
per tal que les famílies pu-
guin conèixer com són i què 
ofereixen. 

La jornada, que tindrà lloc 
el dissabte 17 d’abril, serà 
presencial, però amb cita 
prèvia (s’ha de sol·licitar a 
cada centre escolar) i res-
pectant totes les mesures de 
seguretat.
- Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna: Carrer de Llí-
via, 2; 93 841 53 31; espur-
naeb@llicamunt.cat
- Escola Bressol Municipal 

Palaudàries: Carrer del Se-
gre, 63; 93 864 59 54; llam.
palaudarieseb@llicamunt.cat

Període de preinscripció

La presentació de la sol·lici-
tud de preinscripció s’ha de 
fer del 10 al 21 de maig, de 
forma presencial, al centre 
escollit com a primera opció. 
S’ha de demanar cita prèvia.

El Consell d’Infants celebra l’Acte  
de Constitució de forma virtual

L’Acte de Constitució del nou 
Consell d’Infants (Lliçanens) 
va tenir lloc el passat 19 de 
febrer de forma virtual i va 
comptar amb la participació 
de l’Alcalde, Ignasi Simón, i 
del Regidor d’Infància i Joven-
tut, David Morales. 
La sessió va ser retransmesa 

en directe a través del canal de  
Youtube municipal per tal que 
famílies i mestres també en po-
guessin formar part. La grava-
ció està penjada al canal.
En aquest Acte de Constitució 
es va donar la benvinguda als 
nens i nenes que s’han incor-
porat al Consell d’Infants i es va 

agrair la tasca dels que hi se-
gueixen. 
Alguns membres van fer un pe-
tit discurs dirigit a l’Alcalde, el 
qual va animar-los a formar part 
de la participació ciutadana. 
Tot i que el Consell d’Infants 
hagi engegat a mig curs esco-
lar, s’hi treballarà de valent. De 

fet, tot just acaba d’arrencar i, 
en aquesta primera trobada, 
l’Alcalde ja va rebre un gran 

nombre de propostes per part 
dels consellers i conselleres, i 
totes d’allò més interessants. 
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Exposició de poesia visual
La Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà, del 6 al 30 d’abril, una exposició 
de poesia visual de l’artista lliçanenc Miquel A. Mercader. 

L’artista lliçanenc Miquel A. 
Mercader va més enllà de la 
creació pictòrica, fotogràfica 
i de composició d’obres amb 
diferents materials reciclats 
i reutilitzats, també realitza 
poemes visuals, un conjunt 
d’imatges suggerents del 
seu entorn proper, plenes 
d’intencionalitat.
La creació poèticovisual la 
nodreix de la realitat que 
l’envolta i, per això, les seves 
obres són un mirall que 
ofereix al lector tot un seguit 
d’imatges que té al cap, jugant 
constantment amb aquestes 
imatges i combinant-les amb 
paraules, creació espontània 
que es traduirà en comunicació 
visual per a l’espectador.
Totes les poesies visuals i 
poemes objecte que exposa són 
fruit de la reflexió. 

Aquest recull d’obres que 
presenta a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres amb el títol “Fusió 
Metafòrica sense límits” ha 
estat preparat minuciosament 
fent possible veure aplegades 
algunes de les seves darreres 
obres.
Fer poesia visual és experimentar, 
és diferent a tot el que t’hagis 
imaginat, és un cert estil, una 
certa filosofia de vida… és 
transgressió artística, es tracta 

de posar en marxa l’enginy i el 
nostre potencial didàctic, sumat 
al joc de paraules i acompanyat 
de fotografies i/o imatges amb 
qualsevol suport, tècnica i 
forma, diu Mercader.
L’artista ens farà una presentació 
de l’exposició el divendres 16 
d’abril a les 18h.

www.miquelmercader.com
miquel.mercader@gmail.com
Instagram: miquelamercaderIncompatibilitats manifestes Tardor tancada

Dard amb xispa

Properes píndoles 
tecnològiques a la biblioteca
Continuen les píndoles tecnològiques que ofereix la Biblioteca Ca 
l’Oliveres amb Gmail i Calendar (Google), Compres segures a Internet 
i Disseny gràfic amb Canva, a més del servei d’Aula Tecnològica.

- Vols aprendre a gestionar de 
manera eficient el correu de 
GMAIL i organitzar l’agenda 
amb Google Calendar? 
Dimarts 13 abril – 18h a 20h – en 
línia
Treballarem amb dues de les 
eines gratuïtes de Google més 
utilitzades: Gmail i Calendar. 
Coneixerem com gestionar la 
safata d’entrada, les etiquetes, 
els filtres i altres opcions per 
augmentar el potencial de Gmail. 
Gestionarem diferents calendaris 
i compartirem calendaris amb 
l’equip o amics.
- Saps què has de tenir en 

compte per fer compres 
segures per Internet?
Dimarts 27 abril – 18h a 20h – en 
línia
Coneixerem com podem saber 
si una pàgina és segura per 
realitzar compres, quins són els 
mitjans més segurs per fer el 
pagament, com són les estafes 
més habituals per Internet...
Inscripció prèvia a partir del 
29 de març a través del web 
de l’Ajuntament: https://www.
llicamunt.cat/actualitat/agenda
- CANVA, la popular eina 
online que et permet dissenyar 
elements gràfics per web, 

xarxes socials o per imprimir 
amb un acabat professional
Dimarts 11 i 18 maig – 18h a 20h 
– en línia 
Coneixerem la plataforma Canva 
que permet fer muntatges 
d’elements gràfics per posts 
d’Instagram o Facebook, 
banners per la web i una gran 
quantitat d’aplicacions, sense 
tenir coneixements de disseny 
gràfic.
Inscripció prèvia a partir del 
26 d’abril a través del web de 
l’Ajuntament: https://www.
llicamunt.cat/actualitat/agenda
I us recordem que també 

s’ofereix el servei d’AULA 
TECNOLÒGICA, un servei 
d’aprenentatge a mida sobre 
les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC). 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), com: 
- Enviar un correu amb còpia 
oculta 
- Gestionar l’agenda de 
contactes a Gmail 
- Guardar en una carpeta 
automàticament els correus 
d’una determinada adreça 
- Traspassar els telèfons de 
l’agenda d’un mòbil a un altre 
- Configurar un compte de 
correu en una tauleta 
- Buscar una APP, instal·lar-la i/o 
esborrar-la al mòbil o a la tauleta 
- Saber on puc trobar imatges 
que siguin de lliure ús a Internet 
- Organitzar els “preferits” al 
navegador d’Internet. 

- Guardar fotos del mòbil a 
l’ordinador o al núvol (Drive, 
Dropbox…) 
- Reservar dia i hora en un CAP, 
a la Policia per fer-se el DNI… 
- Renovar el DARDO 
- Presentar una instància 
telemàtica a l’Ajuntament 
- Renovar els llibres prestats de 
la biblioteca 
- Utilitzar correctament una 
fórmula d’Excel o una funció de 
Word 
- Modificar un fitxer pdf o signar 
un fitxer pdf 
- Canviar el format del fitxer 
d’una imatge per un altre 
- … 
Preu: Gratuït 
Durada: 20 minuts per consulta 
Inscripció prèvia trucant a la 
biblioteca o enviant un correu 
electrònic (especificant dia i 
dubte a resoldre) 
Format: presencial 
Dimarts 20 d’abril de 18h a 19h 
Dimarts 4 i 25 de maig de 18h 
a 19h
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Celebració de la festivitat  
de Sant Jordi
Els actes de celebració de la festivitat de Sant Jordi tindran lloc el 
dissabte 24 d’abril. 

Amb motiu de la festivitat de 
Sant Jordi, l’Ajuntament ha 
organitzat diferents actes, 
que tindran lloc el dissabte 24 
d’abril a l’era de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres. 
La programació inclou una 
tertúlia literària amb l’escriptora 
i periodista vallesana Anna 
Ballbona i Instants musicals 
en directe amb alumnes de 
l’Escola de Música de la Vall del 
Tenes, actes organitzats per la 
Biblioteca Ca l’Oliveres dins de 
la seva programació d’abril.
A més, la regidoria de Cultura 
ha organitzat un espectacle 
infantil familiar, “Històries i 
llegendes medievals” de la 
companyia 3/4de15, que tindrà 

lloc a les 17h, a la mateixa era 
de la biblioteca. Per assistir a 
aquests actes, caldrà inscripció 
prèvia a través de la plataforma 
de venda d’entrades, entre el 
dilluns 12  i el dijous 22 d’abril.
I, juntament amb el grup l’Abans, 
també s’ha programat una 
ballada o audició de sardanes 
(en funció  de la normativa 
permesa), a la mateixa hora, en 
un altre lloc per concretar, amb 
una cobla en directe. 
En funció de les mesures que el 
Procicat estableixi per aquestes 
dates, aquesta programació 
es podria ampliar amb 
alguna altra activitat familiar 
i literària. Podreu consultar 
la programació actualitzada 

al web municipal: llam.cat/
santjordi21.

Xerrada per a famílies: 
“L’itinerari lector dels 
infants”
Aquest mes d’abril en què se 
celebra la festa del llibre, la 
Biblioteca Ca l’Oliveres vol 
ajudar les famílies a seleccionar 
aquells llibres que han de posar 
a l’abast dels fills i filles, entre 
tota la literatura infantil que es 
publica. 
Conscients que la lectura fora 
de l’àmbit escolar té molts 
beneficis per als infants, els 
quals esdevenen més crítics 
amb el que els envolta i 
poden esdevenir ciutadans 
més lliures, la biblioteca us 
ofereix la xerrada “L’itinerari 
lector dels infants”. Es tracta 
d’una xerrada que ens farà 
reflexionar sobre la lectura i 
el paper mediador de l’adult, 
es recomanaran diversitat de 
tipologies i títols, i es donaran 
idees per saber com triar-ne.
Les famílies i l’entorn social 
tenim un impacte decisiu en la 
conformació dels infants com 
a lectors. Prenem un temps 
per reflexionar conjuntament 
sobre què podem fer i què és 
millor evitar per acompanyar la 
lectura des de casa i ajudar al 

creixement desl infants com a 
lectors. Després de la xerrada, 
segur que sortim amb pistes i 
idees per moure’ns amb més 
seguretat per la selva de la 
literatura infantil.
La xerrada tindrà lloc el 
dimecres 14 d’abril a les 
17:30h a la biblioteca i 
anirà a càrrec de Clara Illa, 
bibliotecària especialitzada en 
literatura infantil. L’aforament 
és limitat i cal inscriure’s 
prèviament a través de la 
web de l’Ajuntament: https://
www.llicamunt.cat/actualitat/
agenda.

Trobada amb l’escriptora 
vallesana Anna Ballbona
Tothom que ho desitgi podrà conversar amb l’autora, sobre les seves 
novel·les i el seu procés creatiu, el dissabte 24 d’abril, a les 12h, a 
l’era de la Biblioteca Ca l’Oliveres.

La Mila, una noia que té un do, 
creix en un poble on abans tot 
eren camps, recorda el pare, 
però que ara està delimitat pel 
cementiri, el polígon i l’autopista. 
La Mila és la protagonista de 
No soc aquí, la segona novel·la 
d’Anna Ballbona (Montmeló, 
1980), reconeguda amb el 5è 

premi Llibres Anagrama 2020.
Anna Ballbona (Montmeló, 1980) 
és escriptora i periodista. Amb la 
seva primera novel·la, Joyce i les 
gallines, va ser finalista del Premi 
Llibres Anagrama 2016. Traduïda 
al castellà, i pròximament a l’ale-
many, La Vanguardia la va consi-
derar una de les millors novel·les 
en català d’aquell any. També ha 
publicat els poemaris Conill de 
gàbia (LaBreu, 2012) i  La mare 
que et renyava era un robot (Pre-
mio Amadeu Oller 2008). Com a 
periodista de llarga trajectòria, 
actualment escriu al diari Ara i 
les revistes El Temps, Serra d’Or 
i L’Avenç, i és col·laboradora del 

programa de literatura de Cata-
lunya Ràdio Ciutat Maragda.
A la biblioteca trobareu els seus 
llibres per agafar en préstec, que 
també es poden demanar a d’al-
tres biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals.

Música a l’era de la biblioteca

El mateix dissabte 24 d’abril, a 
les 11:30h a l’era de la bibliote-
ca, gaudirem de 20 minuts de 
música amb un trio d’alumnes 
de l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes: Gemma Martínez, Pi-
ano; Sergio Carrascosa, Guitar-
ra; i Elio Mendieta, Baix elèctric.

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

Per Sant Jordi, un llibre  
i una rosa
El divendres 23 d’abril, la Bibli-
oteca obsequiarà amb una rosa 
a totes les persones que s’em-
portin en préstec un llibre, fins a 

esgotar existències. L’horari de 
biblioteca els divendres és de 
10h a 14h i de 16h a 20h. Feliç 
Sant Jordi a tothom!
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La Biblioteca ja ofereix  
tots els serveis 

Júlia Pascual, guanyadora 
absoluta del concurs  
“Lliçà té talent”
Els guanyadors i guanyadores de les tres categories del concurs van 
ser X-Phase (Kids), Júlia Pascual (Teens) i Sara Abad (Sèniors).

14 finalistes de les categories 
Kids, Teens i Sèniors van 
omplir l’escenari de l’ateneu 
l’Aliança de diverses mostres 
d’arts escèniques, el passat 
6 de març, en la gran final del 
concurs “Lliçà té talent”.
Finalitzades les actuacions, 
el jurat professional va donar 
el veredicte. Els guanyadors 
i guanyadores de les tres 
categories del concurs van ser 
X-Phase (Kids), Júlia Pascual 
(Teens) i Sara Abad (Sèniors). 
I, Júlia Pascual va ser escollida 
com a guanyadora absoluta 
del concurs. 
La final es va poder seguir en 
directe a través del canal de 
YouTube municipal.
El primer premi de cada 
categoria va obtenir 150€ i 
un diploma acreditatiu i el 

premi general al millor talent 
va consistir en 500€ i un trofeu 
acreditatiu. 
Enhorabona a la Júlia, als 
guanyadors de la resta de 

categories, als finalistes i a 
tots els participants, que han 
demostrat que els lliçanencs 
i lliçanenques tenim molt de 
talent!

Reobertura de l’Espai Creix

Recordem que, tot i la situació 
sanitària actual, la Biblioteca 
Ca l’Oliveres està oberta, 
sense cita prèvia, i ofereix tots 
els serveis, amb un aforament 
màxim del 50%. 

HORARI:
De dilluns a divendres de 16h 
a 20h i dimecres, divendres i 
dissabte de 10h a 14h

SERVEIS:
- Informació i consulta
- Espai lliure per estudi i treball
- Accés a la col·lecció
- Préstec i préstec  
Interbibliotecari
- Préstec de tauletes
- Accés a internet, ofimàtica i 
servei d’impressió
- Accés a WIFI
- Centre col·laborador ACTIC 
(dimecres tarda i dissabte matí 
es fan proves d’ACTIC)
- Aula tecnològica. Un 
professional resol consultes 
d’informàtica dues vegades al 
mes, de forma presencial.
- Exposicions 
- Escoles i Instituts: visites de 
formació d’usuaris, de foment 

de la lectura, lots de préstec, 
maletes viatgeres…

ACTIVITATS:
- Píndoles tecnològiques 
- Contes al vol
- Cursos ACTIC nivell mitjà
- Xerrades (sobre la lectura, la 
sostenibilitat, l’educació dels 
fills, etc.)
- Club de lectura i trobades amb 
autors
Els serveis i les activitats poden 
variar en funció de les mesures 
aprovades pel PROCICAT.

Horari de Setmana Santa

El dijous 1 d’abril la biblioteca 
obrirà en horari de matí de 10 a 
14h; a la tarda estarà tancada.
El dissabte 3 d’abril la 
biblioteca estarà tancada.

L’Espai Creix, situat al Parc de 
Can Godanya, va tornar a obrir 
les portes, a mitjans de  març, per 
reprendre el servei socioeducatiu 
presencial d’acompanyament a 
menors en risc d’exclusió social 
i a les seves famílies. 
En aquest espai es realitzen 
activitats diàries adaptades 
als diferents grups: acollida, 
reforç escolar amb espai per 
a deures, tallers, xerrades, 
activitats lliures, jocs, activitats 
esportives, espai familiar (amb 
xerrades per a les famílies i 
activitats conjuntes entre els 
usuaris i les famílies) i espais per 
compartir vivències, inquietuds 
i dubtes. També es realitzen 
activitats extraordinàries 
que, en aquests moments, 
s’adapten a les mesures de 
seguretat establertes a causa 

de la situació sanitària.
L’Espai Creix de Can Godanya 
desenvolupa l’activitat de dilluns 
a divendres de 16h a 20 h amb 
una capacitat per a 40 nens i 
nenes i adolescents.
Dilluns i dimecres realitza 
atenció directa a nens i nenes 
de Primària (de 1r a 6è), de 6 a 
12 anys, amb una capacitat per 
a 20 persones.
Dimarts i dijous realitza atenció 
directa a adolescents de 
Secundària (de 1r a 4t), de 12 a 
18 anys, amb una capacitat per 
a  20 persones.
Els divendres es destinen a 
l’atenció en el medi obert, que es 
pot ampliar als dissabtes segons 
les necessitats detectades.  
Per poder inscriure-s’hi cal 
adreçar-se a la regidoria d’Acció 
social (93 860 72 20).
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La línia de bus Vall  
del Tenes-UAB ja està  
en marxa

La nova línia de bus que con-
necta la Vall del Tenes amb la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) es va posar en 
marxa el passat 15 de febrer, 
coincidint amb la represa de 
les classes presencials.
Aquest servei es va presentar 
a finals d’any, però es va man-
tenir aturat per la suspensió de 
les classes presencials a les 
universitats.
La línia Vall del Tenes - UAB 
manté les mateixes parades 
del Bus Exprés, que circula pel 
municipis que conformen el 
Corredor del Tenes i que té un 
bon funcionament i un alt grau 
de satisfacció de les persones 

usuàries.
La nova línia 366 té per objec-
tiu cobrir els fluxos de mobili-
tat amb la UAB en les franges 
de matí, migdia i tarda, amb 
uns horaris similars a d’altres 
línies que connecten amb la 
universitat que ja estan en fun-
cionament i amb molt bona ac-
ceptació per part de l’alumnat 
universitari que les utilitza. Tot 
i així, el servei es podrà ajustar 
si es produeixen canvis en l’ac-
tivitat lectiva de la universitat.
Podeu consultar els horaris a 
l’app de Sagalés i als webs de 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes i de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 

Sortida jove a PortAventura
Després de l’èxit de l’any passat, la regidoria de Joventut   
organitza un any més la sortida jove a PortAventura.

Els i les joves de 14 a 17 anys 
que ho desitgin, podran gau-
dir d’un fantàstic dia al parc 
d’atraccions de PortAventura 
per un preu molt econòmic. 
La sortida, que tindrà lloc el 
dissabte 8 de maig, té dos 
preus, un subvencionat per 
l’Ajuntament per a empadro-
nats/es a Lliçà d’Amunt i un 
altre per la resta de jovent que 
també hi vulguin venir:
• Preu per a joves empadro-
nats/es a Lliçà d’Amunt: 30€. 
Inclou el transport en autocar i 
l’entrada a PortAventura. 
• Preu per a la resta de joves:  
37€. Inclou el transport en au-
tocar i l’entrada a PortAven-
tura. 

L’autocar sortirà a les 8h de 
l’Espai Jove El Galliner. La 
tornada serà al mateix lloc de 
sortida aproximadament a les 
20h-20.30h.
 
Inscripció, autorització i pa-
gament

La inscripció s’ha de formalit-
zar del 6 al 25 d’abril a través 
del portal d’activitats del web 
municipal www.llicamunt.cat. 
Les places són limitades. El 
pagament també s’ha de fer 
online.
En cas de tenir problemes amb 
la inscripció i el pagament, es 
prega contactar amb la Regi-
doria de Joventut, de dilluns 

a divendres de 16h a 20h,  
a l’Espai Jove El Galliner,  
per correu electrònic a elga-
lliner@llicamunt.cat, trucant 
per telèfon al 93 860 70 01 o 
escrivint un WhatsApp al telè-
fon 673 930 937.
Els i les joves també han de fer 
arribar una autorització de par-
ticipació, degudament emple-
nada i signada pel pare, mare 
o tutor/a legal, a l’Espai Jove 
El Galliner. Sense l’autorització 
signada no podran venir a la 
sortida.
Si a causa de les restriccions 
sanitàries  la sortida no pogués 
dur-se a terme,  se suspendrà 
i es realitzarà el retorn íntegre 
del preu de l’activitat.

Transport a demanda de nit  
al sector de Can Montcau
El bus nit N71 accedirà, a demanda, fins a la parada  
de la zona comercial del Parc Logístic de Can Montcau.

El Parc Logístic de Can Mon-
cau, situat a 3 quilòmetres del 
nucli urbà de Lliçà d’Amunt, té 
una difícil comunicació a peu. 
El servei urbà de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) hi dona ser-
vei, de dilluns a divendres des 
de les 6:51h fins a les 22:19h, 
per mitjà de les línies A5 i A7.
Aquest sector logístic funciona 
les 24 hores del dia i han sor-
git demandes de servei de bus 
urbà nocturn.
Per atendre aquestes neces-
sitats de mobilitat, la línia de 
bus nit N71, ja existent, ac-
cedeix, des del passat 8 de 
març, al Parc Logístic de Can 
Montcau durant la franja noc-
turna de les 0:10h a les 5:10h, 
a demanda. La petició s’ha de 
fer fins a 8 hores abans de re-
alitzar-se el servei, a través de 

l’aplicació de l’Empresa Sa-
galés “On Demand”; trucant 
al 900 13 00 14 (de dilluns a 
divendres laborables de 8h 
a 20h); o a través del web  
www.sagalesondemand.com.
La línia nocturna N71 va de Lli-
çà d’Amunt a Barcelona i vice-
versa, i circula tots els dies de la 
setmana, les nits de divendres i 
les nits de dissabte amb l’hora-
ri reduït. Trobareu els horaris al 
web municipal. 
La desviació de la línia N71 des 
de la carretera BV-1432 fins a 
la parada 3894 “Can Montcau” 
(zona comercial) suposa ampli-
ar el recorregut en uns 2,5Km 
en les expedicions on s’hi sol·li-
citi accedir. El bus no fa aquest 
afegit en el recorregut si prèvi-
ament els usuaris no n’han fet 
una reserva prèvia. 
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Resultats de les Eleccions al Parlament 
de Catalunya a Lliçà d’Amunt

Un 46% del cens electoral de 
Lliçà d’Amunt (5.596 votants 
de 12.188 persones censades) 
va votar en les eleccions 
al Parlament de Catalunya 
celebrades el passat 14 
de febrer. Una baixada de 
participació significativa 
respecte a les mateixes 
eleccions del 2017, quan la 
participació va ser del 84%, 
però que s’adiu amb la tònica 
general. 
En aquestes eleccions, el PSC 
va ser la força política més 
votada amb un 26% dels vots 
(1.416), seguida d’ERC amb 
un 24% dels vots (1.299) i de 
JxCat amb un 14% dels vots 
(762).
En les mateixes eleccions de 
l’any 2017, el PSC es va situar 
en la tercera posició, ERC en 
la segona i JxCat en la quarta. 
En aquella ocasió, la primera 
força política va ser Cs, que en 
aquestes eleccions va baixar a 
la 6a posició amb un 7% dels 
vots (402). 
Per altra banda, Vox va obtenir 
un 10% dels vots (559), ECP-
PEC un 8% (427) i CUP-G un 
5% (288). 
Els vots menys significatius 
han estat pels partits del PP, 
amb un 3% del vots (181), el 
PDeCAT amb un 1% dels vots 
(59); Recortes Cero-Grup Verd 
amb 40 vots; Primàries amb 7 
vots; PNC amb 3 vots; i altres 
formacions amb 23 vots.
Del total de vots emesos, 47 
Van ser en blanc i 83 nuls.

Modificació dels col·legis 
electorals habituals

Lliçà d’Amunt va modificar els 
col·legis electorals habituals 
amb l’objectiu de garantir 
al màxim la seguretat de la 
ciutadania (espais amplis, 
amb circuit d’entrada i sortida 
diferenciada, ventilació, etc.).
Els electors que abans votaven 
a l’Institut Lliçà van d’adreçar-

se al Pavelló d’Esports (centre 
urbà); qui anava a votar a 
l’Escola Rosa Oriol va adreçar-
se al Centre Cívic o al Local 
Social de Ca l’Artigues; i a la 
zona de Palaudàries es va 
votar al Casal de la Gent Gran i 
al Centre Cívic de Palaudàries.

La jornada va transcórrer sense 
incidències significatives, 

d’una forma cívica i segura.
L’Ajuntament agraeix la 
implicació i la responsabilitat 
dels membres de les meses, 
de Protecció Civil, de la 
brigada, dels representants de 
l’administració, de la Policia 
Local i d’altres col·lectius i 
persones que van fer possible 
la celebració del 14F al 
municipi.

20è aniversari de l’escola 
Miquel Martí i Pol 

Aquest curs escolar 2020-
2021, l’escola Miquel Martí i 
Pol celebra el 20è aniversari.  
Per commemorar aques-
ta efemèride, durant aquest 
curs escolar, tot l’alumnat 
participa del projecte del 
centre d’homenatge al poe-
ta que dona nom a l’escola, 
amb diferents activitats inter-
disciplinars.
D’aquesta manera, cada aula 
porta el nom d’un poema de 
Miquel Martí i Pol escollit pels 
alumnes, els quals treballen 
aquest poema com a centre 
d’interès. També han decorat 
la porta de la classe amb el 
nom del poema. 
A més, aquest curs escolar 
s’inaugurarà la biblioteca del 
centre i es publicarà un conte 
en col·laboració amb l’Ajun-
tament.  
I, coincidint amb la celebra-

ció de Sant Jordi, s’oferirà un 
recital de poemes de Martí i 
Pol. 
Per altra banda, tot l’alumnat 
del centre ha participat en la 
pintura d’un mural a càrrec 
de l’il·lustrador Joan Turu per 
commemorar l’aniversari.
En funció de l’evolució de la 
pandèmia, la idea de l’es-
cola era organitzar un acte i 
convidar-hi tota la comunitat 
educativa del municipi. Fi-
nalment, es farà un acte te-
lemàtic formal de celebració 
d’aquest aniversari el dime-
cres 21 d’abril a les 18 hores.
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Música en català al 
compte CPNL a Spotify 

Amb la finalitat de divulgar el 
català en l’àmbit musical i fer 
més atractiu l’aprenentatge 
de la llengua, el Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
ha creat un compte propi a la 
plataforma virtual de Spotify, 
pensat per a totes les perso-
nes que, arreu del món, vo-
len aprendre, cantar i sentir 
en català. A més, es tracta 
d’un recurs didàctic que pot 
ser molt útil per als alumnes 
dels cursos de català, els 
participants del Voluntariat 
per la llengua i, en general, 
els usuaris de totes les acci-
ons del Consorci per promo-
cionar l’ús de la llengua, com 
el programa “I tu, jugues en 
català?”. 
El compte CPNL conté 16 
llistes amb més de 850 can-
çons que combinen criteris 
de selecció diversos. D’una 
banda, hi ha llistes amb te-
mes d’estils musicals con-
crets, com “Ska, Reggae i 
ritmes jamaicans”, “Rap, Hip 
Hop i Trap”, “Folk i tradici-
onal”, “Punk i Hardcore” o 
“Electrònica”. També s’han 
configurat les llistes per 
acompanyar en determinats 
estats d’ànim o situacions 
vàries, com “Fem dissabte”, 
“Entre llibres i pantalles”, “De 

relax”, “De festa” o “Fil Mu-
siCAT”. 
Finalment, el compte dispo-
sa d’un recull de temes per 
aprofundir en la cultura, la 
història, la poesia, la litera-
tura o les variants dialectals, 
que permeten donar a conèi-
xer la cultura a través de la 
música. En aquest apartat, 
destaquen les llistes “Cant, 
cante, canti, canto”, “His-
tòries i costums catalans”, 
“Poemes cantats”, “El feno-
men del Rock Català” i “Nova 
Cançó”.
La publicació del compte 
CPNL a Spotify coincideix 
amb l’estrena de la primera 
llista de la plataforma de mú-
sica en català, IndieCat, que 
es va començar a difondre 
just el passat mes de gener.
El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística ha triat la 
plataforma de música Spoti-
fy, perquè és la més popular i 
estesa de totes les que exis-
teixen en l’actualitat i s’hi pot 
accedir gratuïtament.

Escolteu música en català!

Vinga! Entreu-hi i passeu-
vos-ho bé! 

http://breu.cpnl.cat/spotify

Ampliació del dret a Bo Social d’Endesa 
a col·lectius especialment afectats per 
la situació econòmica generada per la 
COVID-19
El Bo Social Covid 19 d’En-
desa és un descompte del 
25% en la factura de la llum 
(fins a uns límits de consum 
establerts) que està regulat 
pel Govern. Mitjançant el RDL 
30/2020 de 29 de setembre, 
s’ha ampliat el dret a Bo Soci-
al i es permet que el sol·licitin 
col·lectius especialment afec-
tats per la situació econòmica 
generada per la COVID 19.
Aquestes mesures s’apliquen 
des del 30 de setembre del 
2020. Les persones que com-
pleixin els requisits i sol·licitin 
el Bo Social es consideraran 
vulnerables i obtindran un 
descompte del 25% en la fac-
tura de la llum.
Els descomptes del Bo Soci-
al en aquests nous supòsits 
acaben de manera general el 
proper 30 de juny del 2021. 
A partir d’aleshores o abans 
d’aquesta data (si has deixat 
de complir els requisits), po-
dràs seguir sol·licitant el Bo 
Social però només segons els 
requisits habituals.
En particular, quan un benefi-
ciari deixi de complir els requi-
sits se li acabarà el dret a per-

cebre el Bo Social. Quan això 
passi, ho haurà de comunicar 
a la seva comercialitzadora en 
el termini màxim d’1 mes, a 
l’adreça electrònica següent: 
bonosocial@energiaxxi.com

Què necessites per sol·lici-
tar el Bo Social COVID 19?

Cal que el titular del punt de 
subministrament (o membres 
de la seva unitat familiar) esti-
guin en alguna d’aquestes tres 
situacions:
• Atur.
• Expedient Temporal de Re-
gulació d’Ocupació (ERTO).
• En cas de ser empresari, 
haver vist reduïda la jornada 
per motiu de cures o altres 
circumstàncies similars que 
comportin una pèrdua subs-
tancial d’ingressos.
El titular del punt de subminis-
trament ha de ser una persona 
física en el seu domicili habi-
tual i tenir contractada la tarifa 
PVPC. En cas que calgui fer un 
canvi de titular, o de comercia-
litzadora, el pots fer mitjançant 
el document específic (dispo-
nible al web www.energiaxxi.

com/bono-social- covid19) i 
enviar lo a l’adreça electrònica 
bonosocial@energiaxxi.com. 
També cal complir uns requi-
sits de renda. 

Com pots presentar la sol·li-
citud?

1. Assegura’t que disposis 
dels documents necessaris i 
que els que tenen data de ca-
ducitat estiguin en vigor
2. Emplena i signa el formulari 
de sol·licitud i declaració res-
ponsable (document únic) dis-
ponible al web: www.energia-
xxi.com/bono-social-covid19
3. Envia la sol·licitud i docu-
mentació a l’adreça següent 
bonosocial@energiaxxi.com.
4. Rebràs una notificació per 
email indicant que han rebut 
la teva sol·licitud de Bo Soci-
al i t’informaran del resultat en 
un termini aproximat de 5 dies 
laborables des d’aquesta noti-
ficació.

Per a més informació: podeu 
contactar amb la regidoria 
d’Acció social de l’Ajunta-
ment. 

Ajuts de la Generalitat per fomentar la 
incorporació de persones majors de 45 
anys al mercat de treball
Aquests ajuts tenen l’objec-
tiu d’incentivar les empreses 
per impulsar la contractació 
i la creació d’ocupació de 
les persones més grans de 
45 anys que es troben en si-
tuació d’atur, apartades del 
mercat laboral i amb dificul-
tats per reincorporar-s’hi. Els 
contractes han de tenir una 
durada mínima de 6 mesos 
i una durada màxima de 12 

mesos, tret de la contracta-
ció de persones discapacita-
des que podrà ser màxim de 
18 mesos.
Més informació:
https://web.gencat.cat/ca/
actualitat/detall/Ajut-fomen-
tar- incorporacions-perso-
nes-mes-45-anys
També podeu contactar amb 
el servei local d’atenció a 
les PIMES a través del telè-

fon 670 089 693 o per correu 
electrònic llam.promoeco@
llicamunt.cat.
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Kiko Galván, quart al Gran 
Premi ciclista de La Marse-
llesa
Kiko Galván, ciclista de Lli-
çà d’Amunt de l’equip Kern 
Pharma, va aconseguir el seu 
millor resultat com a profes-
sional en concloure quart al 
Gran Premi de La Marsellesa, 
clàssica francesa de 171,6 
quilòmetres que va congregar 
fins a set equips de la màxima 
categoria. Galván va fregar la 
victòria a l’esprint. 

Steven Díez cau a la primera 
fase de la Copa ATP amb el 
Canadà
Steven Díez va caure a la pri-
mera fase de la Copa ATP amb 
el Canadà després de perdre 
contra Sèrbia i Alemanya. 
Tot i així, el tennista de Lliçà 
d’Amunt va jugar i guanyar els 
dobles contra els alemanys 
Krawietz i Struff formant pare-
lla amb Polansky. 

Detingut per dos robato-
ris en benzineres de Lliçà 
d’Amunt i de Vall
Els Mossos han detingut un 
home de 32 anys i veí de Ter-
rassa acusat de dos robatoris 
amb violència i intimidació en 
benzineres de Lliçà d’Amunt i 
de Lliçà de Vall que va come-
tre el 7 i el 10 de febrer.

Mango fomenta l’estalvi 
d’aigua amb una nova col-
lecció de moda
La cadena de moda Mango ha
llançat la col·lecció de roba 
Denim, que es caracteritza 
per l’estalvi d’aigua que s’ha 
aplicat en la seva producció. A 
més, s’ha treballat en un pro-
ducte més durador. És un dels 
passos previstos en els plans 
de la companyia d’impulsar 
un model de negoci més res-
ponsable, amb una utilització 
de cotó provinent de fons sos-
tenibles i la de polièster reci-
clat almenys en un 50%.

Mango obre la plataforma 
de comerç electrònic per 
comercialitzar terceres mar-
ques
La cadena de distribució tèxtil 
Mango ha obert el seu canal 
de venda de comerç electrò-
nic a terceres marques. Amb 
aquesta iniciativa, la compa-
nyia, amb la principal plata-
forma logística internacional a 
Lliçà d’Amunt, ampliarà l’ofer-
ta comercial en categories de 
producte complementàries. El 
primer pas ha estat un acord 
amb la marca italiana Intimis-
simi, propietat del grup Calze-
donia, per comercialitzar una 
àmplia col·lecció de peces de 
les col·leccions de la firma de 

llenceria a través del canal on 
line de Mango. 

Desmantellada una plan-
tació de marihuana en una 
torre a Lliçà d’Amunt
Els Mossos i la Policia Local 
de Lliçà d’Amunt van des-
mantellar una plantació de 
marihuana que hi havia en 
un torre del municipi. També 
van detenir dos homes, un de 
27 anys i veí de Castellar del 
Vallès i un altre de 22 anys i 
sense domicili conegut. Estan 
acusats de delictes contra la 
salut pública per tràfic de dro-
gues i de defraudació del fluid 
elèctric.

Societats constituïdes
- Truck Parking JCT, SL, dedi-
cada a l’aparcament de vehi-
cles en general, guàrdia i cus-
tòdia i magatzem de vehicles; 
greixatge i rentat de vehicles, 
serveis de càrrega i descàrre-
ga de mercaderies, etc.
- Distribuciones Tuscos, SL, 
dedicada al comerç al detall 
per correspondència o inter-
net.

Defuncions
- María Josefa Martín Baltasar, 
83 anys. 31-01
- María Rodríguez Píriz, 61 
anys. 26-02

Què ha dit la premsa?

notíciesdel poble

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 26 de març a l’1 d’abril 
M. Vela (Santa Eulàlia de Ronçana): del 2 al 8 d’abril
P. Esplugas (Lliçà d’Amunt): del 9 al 15 d’abril 
J. Torras (Bigues i Riells): del 16 al 22 d’abril
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 23 al 29 d’abril 
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 30 d’abril al 6 de maig

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del 
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia 
del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la 
primera setmana del mes anterior a la publicació, a través 
del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, per 
fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 
73 - 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria 
de Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de 
passar per l’Ajuntament a signar un full d’autorització per 
a la publicació d’imatges de menors.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Subvencions de la Generalitat per al 
pagament del lloguer per a persones 
grans
Aquestes subvencions es 
destinen a les persones físi-
ques que, a l’any natural de 
la convocatòria, tinguin 65 
anys o més i que, a més de 
complir els requisits esta-
blerts a les bases, siguin titu-
lars d’un contracte de lloguer 
de l’habitatge que constitu-
eixi el seu domicili habitual i 
permanent en el territori de 
Catalunya. (nascudes fins el 
31/12/1956).
El termini per presentar les 
sol·licituds finalitza el 30 

d’abril de 2021. 
L’import màxim de lloguer 
és de 800€ mensuals per a 
la demarcació de Barcelona 
i, en cas que en la unitat de 
convivència hi hagi alguna 
persona amb mobilitat redu-
ïda reconeguda, l’import mà-
xim del lloguer mensual és de 
900€.

Com i on s’han de sol·licitar 
aquests subvencions

1. Presencialment al Punt 

d’Informació d’Habitatge 
Municipal. Cal demanar cita 
prèvia (c. de Rafael Casano-
vas, 8, 1a planta; 93 860 72 
20; els dilluns de 10h a 14h 
i de 16h a 19h; llam.habitat-
ge@llicamunt.cat).
2.Telemàticament a la web 
de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. TRAMITACIÓ 
AJUT AL LLOGUER PERSO-
NES GRANS 2021.
Per a més informació:  
Punt d’Informació d’Habitat-
ge Municipal. 
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Un nuevo mazazo a la industria catalana de la automoción, al empleo y a nuestra maltrecha economía. 
Pero esta vez, esa herida afecta a nuestro pueblo. Bosch prentede cerrar la planta que tiene en nuestro municipio. Esto dejará a 336 trabajadores directos a la calle.
Podríamos dar 336 motivos para no cerrarla, como por ejemplo, los buenos resultados de la propia planta o las ganancias que el fabricante ha obtenido en el 
último año. 
Por otro lado, los gobiernos han de fomentar políticas que atraigan a las empresas, que generen empleo y riqueza. Tienen la responsabilidad de poner las soluci-
ones que arreglen circustancias como las vividas. Ni que decir tiene que años de inestabilidad política en Cataluña, con Governs que no han puesto la economía 
como prioridad, no han ayudado en absoluto.

Des del 25 de febrer que l’empresa Bosch va comunicar el tancament de la planta de Lliçà d’Amunt, el grup local Junts x Lliçà d’Amunt ha participat en diverses 
reunions amb representants dels treballadors i ha estat en permanent contacte amb els departaments de govern per intentar trobar solucions per la continuïtat de 
la planta de Bosch al nostre poble.
El dimecres 10 de març, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i la directora general d’Indústria, 
Matilde Villarroya, es van reunir amb els representants dels treballadors de Bosch. En la trobada van transmetre als representants sindicals el seu compromís per 
treballar amb la resta d’Administracions per “afavorir la reindustrialització” de les instal·lacions “en cas que no sigui possible revertir la decisió de la companyia”.
El tancament afectaria els 336 treballadors de la planta, dels quals molts d’ells són vallesans, veïns de Lliçà d’Amunt, Parets, Granollers, les Franqueses o Mollet.
Des de Junts x Lliçà d’Amunt farem costat a tots els treballadors i instem a la direcció de l’empresa busqui una alternativa al tancament de la planta.
#BoschNoEsTanca

La planta de Bosch de Lliçà es rentable, pero la avaricia desmesurada y la ambición capitalista de esta multinacional, hace que quiera más beneficios aún. Como 
dato importante decir, que esta multinacional obtuvo, en el 2020 (un año de crisis) MIL NOVECIENTOS MILLONES DE EUROS!!
Para esta empresa, esos beneficios no son suficientes, por lo que han tomado la decisión del cierre de la planta de Lliçà. Piensan únicamente en su cuenta de resul-
tados, sin valorar, en absoluto, en el daño económico y social que hacen a cientos de familias.
A la preocupación de este hecho, se añade nuestra indignación al conocer los engaños de los que han sido víctimas la plantilla de ésta planta. Estas 336 personas traba-
jadoras llevan haciendo un gran esfuerzo económico en los últimos años, unos sacrificios que eran utilizados para alcanzar un beneficio millonario para esta multinacional.
No podemos permitir que se acabe materializando este despropósito, dejando a estas personas y sus familias en una delicada situación. Mientras, una vez más, 
una patronal deshumanizada se enriquece. Ante esta situación, debemos hacerles saber de forma contundente a esta multinacional, las consecuencias que tendría 
también para ellos esta decisión.
#BoschNoSeCierra #BoschNoEsTanca

Quan ja no et queda ni vergonya, menteixes. Quan ja no tens vergonya, no t’importa que les teves treballadores i treballadors s’assabentin per la premsa dels seus 
comiats, menysprees els seus esforços, la seva dedicació i els resultats obtinguts; quan ja no tens vergonya, ignores els beneficis, la productivitat, el valor afegit i 
simplement vols més, no importa el preu que paguen les persones. Quan ja no tens vergonya vens a fer política de “foto”, l’única que en sabeu, sense proposta, 
sense continguts, sense solucions; quan ja no tens vergonya proposes mocions que, tot i dir que s’està en contra, justifica i acata el tancament de la planta de 
Bosch; quan ja no tens vergonya assegures que és un text consensuat amb el comitè d’empresa; quan ja no tens vergonya enganyes la resta de partits que re-
presenten el ple esperant la seva aprovació desenraonada.
La nostra resposta la donem fent política real. Parlant i escoltant les persones, afectades, interessades, informades, treballant en el conjunt de la comarca en pro-
postes reals. La nostra resposta la donem al Ple, al Parlament, al Congrés i a Europa. Apa, feliç Santa Jordina i Sant Jordi.

El passat 25 de febrer la direcció de Bosch va trucar a l’Alcalde per anunciar la intenció de l’empresa de tancar la planta de Lliçà d’Amunt i acomiadat a les 336 
persones que hi treballen. Des d’aquell moment, l’equip de govern va posar-se a disposició del Comitè d’Empresa i està fent tot el que està en les seves mans per 
evitar-ne el tancament: reunions amb els representants dels treballadors; la direcció de l’empresa; la Conselleria d’Indústria i el Ministeri d’Indústria; altres organismes 
superiors; i representants polítics de tots els nivells. Això no pot convertir-se en una competició per demostrar qui fa més. Tots i totes hem de donar el màxim de 
nosaltres mateixos per ajudar als treballadors i treballadores a evitar el tancament de la planta.
No podem permetre que l’empresa continuï endavant amb el tancament malgrat que obté beneficis milionaris, oblidant els esforços que el seu personal ha fet els 
darrers anys acceptant congelacions de sou i incrementant els nivells de productivitat per aconseguir millor rendibilitat, entre d’altres. Bosch no es tanca!



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

TARDES DE CINEMA 
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·lícula i 
nosaltres posem les crispetes!
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938 607 001 o enviant 
un WhatsApp al 673 930 937. 

CONTES AL VOL “PRINCESES BLAVES I 
PRÍNCEPS ENCANTADORS”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Creieu que les princeses sempre han de ser res-
catades pels seus prínceps blaus? A càrrec de 
Lidia Clua. Adreçat a infants a partir de 3 anys 
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir del 29 de 
març (Tel. 938607116. Correu electrònic b.llicam.
co@diba.cat). Aforament limitat.
Gratuït.

30
Divendres

ABRIL

genda’t

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

TROBADA AMB L’ESCRIPTORA ANNA BALL-
BONA
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 12h
Per assistir-hi caldrà inscripció prèvia a través 
de la plataforma de venda d’entrades, entre el 
dilluns 12  i el dijous 22 d’abril. Gratuït.

TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 19.30h
No et perdis el taller de punts de llibre de felpa. 
Marcar la pàgina d’una manera divertida i original 
és possible! 
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938 607 001 o enviant 
un WhatsApp al 673 930 937.

23
Divendres

27
Dimarts

2 0
Dimarts

PÍNDOLA TECNOLÒGICA “Saps que has de 
tenir en compte per fer compres segures per 
Internet?”  
En línia Horari: de 18h a 20h
Inscripció en línia a través de la web de l’Ajun-
tament a partir del 29 de març. Places limitades.
Gratuït.

PÍNDOLA TECNOLÒGICA “Vols aprendre a ges-
tionar de manera eficient el correu de GMAIL?” 
En línia Horari: de 18h a 20h
Treballarem amb dues de les eines gratuïtes de  
Google més utilitzades: Gmail i Calendar. 
Inscripció prèvia a través de la web de l’Ajuntament 
a partir del 29 de març. Places limitades. Gratuït.

XERRADA “L’ITINERARI LECTOR DELS IN-
FANTS”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Reflexionarem sobre la lectura i el paper mediador 
de l’adult. A càrrec de Clara Illa. Adreçat a pares i 
mares, i mestres. 
Inscripció en línia a través de la web de l’Ajuntament 
a partir del 29 de març. Aforament limitat. Gratuït.

17 
Dissabte

24 
Dissabte

TARDES A L’ERA
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
Ja has vist la nova Zona Chill Out del Galliner? 
No te la perdis, podràs gaudir d’una tarda a la 
fresca amb els nous sofàs, taula i coixins que 
hem preparat per a tu!  

5
Dilluns

EXPOSICIÓ “FUSIÓ METAFÒRICA SENSE LI-
MITS” 
Biblioteca Ca l’Oliveres En horari de biblioteca
Exposició de poesia visual de Miquel Mercader. 
Presentació de l’exposició a càrrec de l’artista:  
Divendres 16 d’abril a les 19h. Aforament limi-
tat. Inscripció prèvia a la biblioteca a partir del 
29 de març (Tel. 938 607 116. Correu electrònic  
b.llicam.co@diba.cat).

6-30
De... a...

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de març. Inclou acti-
vitats per a l’abril, 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 imme-
diata a través del web i les xarxes socials municipals.

TALLER CREATIU “FUNDA PEL CARNET DE BI-
BLIOTECA”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Tornen els tallers creatius! Farem una funda per 
guardar el carnet de la biblioteca, amb la tècnica 
d’scrapbooking. A càrrec de Carme Romero i Laura 
Bartuilli. Adreçat a infants a partir de 4 anys. 
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir del 29 
de març (Tel. 938 607 116. Correu electrònic  
b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat. Gratuït.

13
Dimarts

INSTANTS MUSICALS 
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11.30h
Per assistir-hi caldrà inscripció prèvia a través 
de la plataforma de venda d’entrades, entre el 
dilluns 12  i el dijous 22 d’abril. Gratuït.

TARDES DIY
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 19.30h
Vols pintar una bossa al teu gust? Treu l’artista 
que portes dins i fes-te la teva al Taller de Creació 
de Bosses.   
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant 
un WhatsApp al 673930937. 

14
Dimecres

AULA TECNOLÒGICA CA L’OLIVERES 
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 19h
Servei d’aprenentatge a mida sobre les noves  
tecnologies. 
Inscripció prèvia a la biblioteca (Tel. 938 607 116; 
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat) (especifi-
cant dia i dubte a resoldre).
Gratuït.

ESPECTACLE INFANTIL: “HISTÒRIES I LLE-
GENDES MEDIEVALS” 
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17h
Per assistir-hi caldrà inscripció prèvia a través 
de la plataforma de venda d’entrades, entre el 
dilluns 12  i el dijous 22 d’abril. Gratuït.

BALLADA DE SARDANES (O AUDICIÓ) en fun-
ció de la normativa vigent 
Lloc per concretar Hora: 17h
Amb una cobla en directe. Gratuït.


