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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

Les persones primer. Aquest 
ha estat un dels mantres des 
de que ocupo l’Alcaldia de Lli-
çà d’Amunt. Però més enllà de 
paraules i bons gestos, les ide-
es s’han de transformar en fets 
directes cap a la ciutadania.

Fruit d’aquesta afirmació, al 
llarg d’aquesta legislatura, hem 
iniciat projectes que van enca-
minats a millorar a nivell social 
i econòmic les vides del lliça-
nencs i lliçanenques. En aquest 
cas us vull parlar de la socialit-
zació de diferents temes.

El primer de tots es va iniciar 
l’any 2020 amb la posada en 
marxa de la socialització de 
llibres en totes les etapes edu-
catives obligatòries. Un projec-
te que s’ha anat implementant 
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per fases i que ja cobreix to-
tes les etapes. Però més enllà 
del projecte, ja de per si molt 
important, cal tenir present el 
que les famílies del municipi 
s’estan estalviant econòmica-
ment en la compra de llibres, 
que en els alguns casos podia 
arribar als 300€ per un sol in-
fant o jove. A l’actualitat, no-
més són 10€ com a garantia 
d’un bon us del material. 

I ara tornem a donar una pas-
sa més enllà, i activem un nou 
pla de socialització de l’esport 
base en totes les disciplines 
esportives que es practiquen 
al municipi. Perquè sempre 
hem defensat l’esport base ja 
no només com a eina de salut, 
sinó com un espai de desenvo-
lupament personal de l’infant i 

de socialització amb la resta 
de companys i companyes. 
Perquè estem convençuts que 
qualsevol infant o jove ha de 
poder tenir accés a la practi-
ca esportiva sense que la part 
econòmica sigui una impossi-
bilitat. Per posar un exemple, la 
matrícula al C.E. Lliçà d’Amunt 
l’anterior temporada va ron-
dar els 600€. El proper curs, 
amb la socialització municipal 
es passarà a pagar menys de 
la meitat i no superarà en cap 
cas més de 250€.

Però no ens hem volgut que-
dar aquí. En l’anterior butlletí 
municipal ja es va informar que 
el proper curs escolar, la quota 
mensual de les escoles bressol 
del municipi es reduirien en un 
25%, passant de pagar 190€ 

actualment a 150€ el proper 
curs i a més amb una bonifica-
ció addicional del 20% per fa-
mílies nombroses o monopa-
rentals, el que suposarà fins a 
un 45% d’estalvi per aquestes 
famílies. Això suposarà un es-
talvi de 800€ anuals per família 
de mitjana. També s’ha redu-
ït el preu del menjador de les 
escoles bressols que quedarà 
fixat en un preu únic de 4€/dia. 
Tot això respon a la idea que 
l’educació de 0 a 3 anys ha de 
ser cada vegada més accessi-
ble, igualitària i pública.

En definitiva, projectes que han 
millorat i milloraran la igualtat 
entre veïns i veïnes i que dona-
ran més i millors oportunitats a 
les persones que menys recur-
sos disposen. 
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de l’Ajuntamentnotícies
Superacciona’t!: 
Separa 
correctament tots 
els residus!
Cada dia a Lliçà d’Amunt llencem l’equiva-
lent a 7 camions plens de deixalles! Si no mi-
llorem la recollida selectiva, els costos ani-
ran augmentant. 

Les dues deixalleries de Lliçà 
d’Amunt _la del centre i la de 
Palaudàries_ són grans alia-
des per gestionar les restes 
que no es poden reciclar als 
contenidors situats al carrer. 
Hi pots portar residus volu-
minosos (mobles, ferralla, 
electrodomèstics, roba, res-
tes vegetals, runes) i residus 

especials (bateries, piles, quí-
mics, fluorescents, olis, tò-
ners, xeringues, etc.). 
Gairebé el 20% de les restes 
generades a Lliçà d’Amunt 
es gestionen a través de les 
deixalleries. Utilitzar-les té 
premi! Tens dret a una boni-
ficació del 15% sobre el cost 
de la taxa de residus.

Sabies que el vidre és 100% 
reciclable? Es pot reutilitzar fins 
a 30 o 40 vegades! Per cada 
kg de vidre reciclat, s’estalvia 
1,2 kg de matèries primeres. A 
més, en la fabricació del vidre 
reciclat es redueixen un 53% 
les emissions de CO2, ja que 
es fon a menor temperatura i 

s’estalvia un 38% d’energia en 
el procés. 
La teva Superacció de separar 
el vidre evita l’extracció inne-
cessària de recursos naturals 
del planeta. A Lliçà d’Amunt 
podríem recollir el doble de 
vidre: encara podem fer-ho mi-
llor!

Presentació de la campanya 
de reciclatge “Superacciona’t”
La regidoria de Medi Ambient ha presentat la nova campanya de 
reciclatge “Superacciona’t”, juntament amb tres nous vehicles que 
s’han incorporat al servei de recollida de residus.

L’Ajuntament va presentar, el 
passat 12 de juny, la nova cam-
panya de reciclatge “Superac-
ciona’t” que es va iniciar el pas-
sat gener amb el repartiment 
del Calendari 2022 i inclou la 
difusió d’una sèrie de vídeos 
de bones pràctiques protago-
nitzats per l’heroïna de la cam-
panya, Super-Àrtemis. Aquesta 
presentació també va servir per 
mostrar els tres nous vehicles 
que s’han incorporat al servei 
de recollida de residus. 
L’acte, que va tenir lloc a l’apar-
cament de la Piscina municipal, 
va comptar amb jocs amb ma-
terial reciclat a càrrec de Guixot 
de 8. Aquesta activitat, anome-
nada “Gargot de joc: l’altra vida 
de les coses”, proposava jugar 
amb jocs elaborats donant una 
segona vida als objectes quo-
tidians. Guixot de 8 fa els seus 
jocs amb aquesta idea: amb un 
somier vell inventa un esport 
nou; amb una escorredora  fa 
un bàsquet; converteix una 
bicicleta en un ocell; amb una 
post de planxar fa un circuït de 
curses de didals; una estufa de 
llenya es torna un periscopi; la 
cadena d’una bicicleta és una 
serp de terra; una plata d’anar 
al forn es converteix en una 
pista de tennis. Uns jocs plens 
d’enginy. 
Durant l’acte també es va fer un 
taller de compostatge domèstic 
a càrrec de l’Escola de Natura 
El Corredor.

La campanya

Tothom genera residus en la 
vida quotidiana i, de mitjana, 
cada persona que viu a Lliçà 
d’Amunt genera gairebé  2 kg 
d’escombraries cada dia que, 
entre tota la població, suposa 
prop de 30.000 kgs diaris. Se-
gons la regidora de Medi Ambi-
ent, Mariona Pedrerol, hauríem 
de produir menys brossa, i la 
que produïm l’hauríem de re-
ciclar molt més. La campanya 
“Superacciona’t” vol animar 
a separar els residus, un acte 
senzill que comporta molts be-
neficis ambientals i econòmics, 
tal i com explica la protagonista 
de la campanya, la Marta, que 
decideix fer una sèrie d’accions 
de reciclatge que la convertei-
xen en una superheroïa real, 
Super-Àrtemis. Durant l’acte es 
van projectar alguns vídeos de 
la campanya. 
Allò que llencem al contenidor 
gris, tot barrejat, són gairebé 
7 milions de kgs de materials, 
dels quals el 80% són pro-
ductes que es podrien reciclar 
perfectament. El tractament de 
tota aquesta brossa, segons 
Mariona Pedrerol, està costant 

600.000 € cada any i, si inver-
tim la situació, pagarem molt 
menys i tindrem més ingressos, 
de manera que podrem conte-
nir millor l’increment de costos 
de la recollida. I, evidentment, el 
reciclatge evitaria un 5% de les 
emissions de gasos amb efecte 
hivernacle.

Els camions

Els nous camions mantenen el 
sistema de recollida de conte-
nidors d’escombraries mitjan-
çant la càrrega lateral, de ma-
nera que només requereix la 
participació del xofer. Aquests 
camions aporten millores 
substancials com el canvi de 
velocitats automàtic, la robus-
tesa de l’elevador i de la caixa 
compactadora, el grau de com-
pactació variable i la rapidesa 
en la recollida, de manera que 
s’espera una major eficiència 
en el servei. Substitueixen els 
camions que es van estrenar el 
2007 i porten 15 anys de funci-
onament. Aquests vehicles de 
recollida antics no es donaran 
de baixa sinó que es revisaran i 
complementaran el servei.
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Lliçà d’Amunt, 3a seu de la 5a edició del 
Circuit 3x3

Lliçà d’Amunt va esdevenir, el 
passat 28 de maig, la 3a seu 
de la 5a edició del Circuit 3x3 
organitzat per la Federació 
Catalana de Basquetbol i el 
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt i la 
col·laboració de Mundo De-
portivo i Esport 3. 
L’activitat esportiva es va 
concentrar durant tot el dia 
a les 6 pistes habilitades a 
l’interior i exterior del Pave-
lló d’Esports i a l’escola Els 
Picots. 
La competició va comptar 
amb la participació de 55 
equips de 10 categories, des 
de la Premini fins a la Sènior 
Pro i la Unificada, amb prop 
de 250 participants. 
En la categoria Pro van parti-

cipar els millors jugadors i ju-
gadores de 3x3 del moment 
i la fase final es va poder se-
guir en streeming i en diferit 
per Esport 3. 
Segons el regidor d’Esports, 
Fran Sánchez, “hem fet his-
tòria a Lliçà d’Amunt amb 

l’organització del Circuit 3x3 
de bàsquet amb esportistes 
amateurs i professionals de 
totes les edats. Aquesta acti-
vitat va més enllà de l’esport, 
també fomenta la dinamitza-
ció comercial i de restaura-
ció local”.

La regidoria d’Esports va or-
ganitzar una caminada-cursa 
popular, anomenada “Cami-
nar i córrer”, el passat 14 de 
maig, amb l’objectiu de pro-
moure l’activitat física com a 
eina de salut i benestar i es-
tendre els efectes beneficio-
sos d’aquesta pràctica enfront 
del sedentarisme.

Aquesta caminada-cursa po-
pular va comptar amb la par-
ticipació de més de 200 per-
sones. 
Hi havia dos recorreguts cir-
culars per l’entorn natural del 
bosc de Palaudàries, un de 
curt, de 7,5 quilòmetres i un 
desnivell positiu de 100 me-
tres, més adient per a públic 

familiar i gent gran, i un reco-
rregut llarg, de 10,5 quilòme-
tres i un desnivell positiu de 
200 metres, més adient per a 
esportistes.
Els recorreguts van sortir i 
acabar a la pista poliesportiva 
de Palaudalba, al costat del 
Casal de la Gent Gran de Pa-
laudàries.

Més de 200 participants a la primera 
caminada-cursa popular per l’entorn del 
bosc de Palaudàries

El preu de l’activitat incloïa 
la caminada-cursa, l’assegu-
rança, un obsequi, avitualla-
ment i un entrepà de botifarra 
al final. 
Segons el regidor d’Esports, 

Fran Sánchez, “activitats com 
la caminada pel bosc de Pa-
laudàries genera nous espais 
de socialització i descobri-
ment del municipi durant la 
pràctica esportiva”.

Trobada esportiva escolar 
amb tot l’alumnat de 6è

Després de dos anys sense 
poder celebrar la Trobada 
esportiva escolar, el passat 
10 de juny va tornar aques-
ta activitat de socialització i 
promoció de l’esport, inclosa 
dins del Programa d’Activi-
tats Educatives (PAE).  
La Trobada esportiva esco-
lar  té com a objectiu fomen-
tar la relació de l’alumnat de 
les escoles Miquel Martí i 
Pol, Rosa Oriol Anguera i Els 
Picots. En aquesta ocasió, hi 
va participar l’alumnat de 6è 
de primària de les tres esco-
les, que el curs vinent aniran 

a l’institut. 
A través de l’esport es tre-
ballen diversos valors com 
l’acceptació, la relació inter-
personal, l’amistat, la partici-
pació i el joc net, fomentant 
sempre la pràctica esportiva 
i els hàbits saludables.
Les activitats que es van dur 
a terme, al camp de futbol 
municipal, van ser: Handbol, 
Hockey, Futbol, Pitxi, Rugby 
i jocs com el Paracaigudes i 
la Bandera. A les estones de 
descans, es va oferir begu-
des i síndria fresca per hidra-
tar-se. 
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Socialització de l’esport base
L’Ajuntament subvencionarà els clubs esportius locals perquè 
puguin aplicar una quota social d’un màxim de 250€/esportista. 

La propera temporada espor-
tiva 2022-2023 resultarà més 
econòmica per a les famílies 
amb nens i nenes que practi-
quin esport.
L’Ajuntament ha posat en 
marxa un projecte de socialit-
zació de l’esport base, mitjan-
çant el qual subvencionarà els 
clubs esportius locals perquè 
puguin aplicar una quota so-
cial d’un màxim de 250€ per 
esportista.
L’administració local assumi-
rà els costos federatius, de 
monitoratge, de materials i 
de quota per jugador/a que 
superin aquests 250€ anuals. 
A més, per promocionar l’es-
port femení, l’Ajuntament farà 
una aportació extra de 10€ 
per fitxa femenina. 
Tot i això, el conveni de soci-
alització de l’esport base amb 
els clubs esportius locals es-
tableix un màxim d’equips a 
subvencionar. 
A partir d’ara, doncs, practicar 
el bàsquet, el futbol, el futbol 
sala i el patinatge artístic i de 
velocitat per als lliçanencs i lli-

çanenques des de 5 fins a 17 
anys serà molt més econòmic. 
Han quedat fora d’aquest 
acord els clubs esportius lo-
cals amb una quota per es-
portista inferior als 250€, els 
quals seguiran amb el tipus de 
subvenció rebuda fins ara. 
Les quantitats de les subven-
cions a cada club s’ajustaran 
en funció de les inscripcions 
rebudes, però l’Ajuntament 
n’ha fet una previsió i té un 

pressupost de més de 100.000 
euros per a  la socialització de 
l’esport base per a la tempo-
rada esportiva 2022-23.
Segons el regidor d’Esports, 
Fran Sánchez, “amb aquest 
projecte l’Ajuntament pretén 
que la decisió de les famílies 
perquè els seus fills i filles fa-
cin esport no depengui de la 
seva capacitat econòmica 
sinó que es tingui en compte 
el bé per a l’infant/jove.” 

“Remulla’t”, gaudeix d’una jornada lúdica 
i esportiva en família

Preparatius per a les 24 
Hores de Resistència en 
Ciclomotors
El primer cap de setmana de 
setembre tornen les 24 Ho-
res de Resistència en Ciclo-
motors de la Vall del Tenes 
en el circuit que es va estre-
nar l’any passat a sota del 
Polígon Industrial de Can 
Montcau. 
Amb l’experiència de l’any 
passat, els organitzadors, 
el Grup 24 Hores, i l’Ajunta-
ment, ja fa dies que treballen 
per millorar-ne la ubicació 
d’alguns escenaris i la mobi-
litat. 
A més, amb la idea de po-
tenciar aquesta cursa em-
blemàtica com a esde-
veniment turístic de Lliçà 

d’Amunt, enguany es vol 
complementar amb una Fira 
del motor i més atraccions, 
que us desvetllarem en el 
proper butlletí. 
El Grup 24 Hores ja està en 
marxa des de fa setmanes i 
us porten moltes novetats. 
2, 3 i 4 de setembre de 2022 
teniu una cita al Circuit de 
Can Montcau.

La regidora d’Esports ha or-
ganitzat una jornada lúdica 
i esportiva gratuïta de caire 
familiar, que ha anomenat 
“Remulla’t”, amb la inten-
ció de fomentar els hàbits 
esportius i els valors famili-
ars. La jornada tindrà lloc el 
dissabte 9 de juliol, al Camp 
de futbol, durant tot el dia: 
de 10.30 a 13.30 i de 16 a 
19 hores. Hi haurà un gran 
nombre d’inflables i atracci-
ons d’aigua per a totes les 
edats: un tobogan aquàtic 
de 40 metres, circuits d’ha-
bilitat amb piscines entre-

mig, inflables aquàtics i més 
sorpreses.
L’entrada serà gratuïta però 
tots els menors de 16 anys 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult.
S’haurà de portar roba de 
bany i és recomanable utilit-
zar protector solar i xancle-
tes per desplaçar-se entre 
atraccions, tot i que per pu-
jar-hi s’haurà de fer descalç. 
Serà d’obligat compliment 
seguir les instruccions dels 
monitors/es que dinamitzin 
l’activitat.Vine! Gaudeix d’un 
dia en família i remulla’t! 



6 - 

notícies de l’Ajuntament

Nous punts de 
videovigilància en 
funcionament

Continua el desenvolupa-
ment de la xarxa de video-
vigilància al municipi amb 
sis nous punts. Recentment, 
s’ha enllestit la col·locació 
de 6 punts de videovigilàn-
cia previstos a la part del 
projecte corresponent a 
2022, concretament en els 
següents emplaçaments:
• BV-1435 a la rotonda d’in-
tersecció amb el carrer del 
Falcó
• C-1415-b  a la intersecció 
amb el carrer de l’Esparver
• Carrer d’Anselm Clavé a la 
rotonda d’intersecció amb la 
Variant de la Serra
• A la intersecció del carrer 
de  Ramon Casas amb el 
carrer de Josep Puig i Ca-
dafalch
• Carrer del Segre
• A la intersecció del carrer 
del Pollancre amb la carrete-
ra de Palaudàries
Amb aquestes noves càme-
res, el municipi ja disposa de 
14 punts de control. De cara 
al proper any 2023, se’n pre-
veu la col·locació de 4 més.
Les càmeres, que no servei-
xen per imposar sancions, 
compten amb un sistema in-
formàtic que llegeix les ma-
trícules i detecta possibles 
vehicles sospitosos a partir 
de les bases de dades poli-
cials que comparteix amb la 
Direcció General de la Po-
licia i a la qual els Mossos 
d’Esquadra també tenen ac-
cés. 
Així, doncs, el desenvolupa-
ment de la xarxa de video-
vigilància al municipi té per 
objectius la seguretat ciuta-
dana i la prevenció de delic-
tes contra el patrimoni.

Punts de videovigilància 

• BV-1435, a la rotonda d’in-
tersecció amb el carrer del 
Falcó (El Pinar)

• C-1415-b, a la intersecció 
amb el carrer de l’Esparver 
(La Cruïlla)
• Carrer d’Anselm Clavé a la 
rotonda d’intersecció amb la 
Variant de la Serra
• A la intersecció del carrer 
de  Ramon Casas amb el 
carrer de Josep Puig i Ca-
dafalch (Ca l’Esteper)
• Carrer del Segre (Palaudal-
ba)
• A la intersecció del carrer 
del Pollancre amb la carrete-
ra de Palaudàries (Can Rovi-
ra Nou)
• Via d’accés al Polígon de 
Can Montcau (carrer del Co-
merç) 
• Intersecció del carrer de 
Can Farell amb el camí de Ca 
l’Artigues
• Entre els carrers de Josep 
Llimona (Ca l’Esteper) i de 
Lluís Domènech i Muntaner 
(Can Salgot).
• BV-1432, a la rotonda d’ac-
cés a Can Xicota
• C-1415-b, a l’accés a Can 
Farell
• Carrer de Francesc Macià, 
a la rotonda d’intersecció 
amb el carrer del Camí del 
Turó.
• Carretera de Palaudàries, a 
l’inici del terme
• A l’encreuament entre el 
Camí de Palau i el carrer de 
la Creu de Baduell (Can Ro-
vira Vell).

Consells de Seguretat per protegir la 
nostra llar

La Policia Local ens dóna al-
guns consells per utilitzar a la 
llar i augmentar-ne la segure-
tat, sobretot a l’època estival. 
Per tal de protegir correcta-
ment els domicilis, prèvia-
ment cal avaluar-ne la vul-
nerabilitat específica, ja que 
cada habitatge presenta ca-
racterístiques diferents. Tot i 
així, existeixen trets comuns 
a la majoria, per la qual cosa 
es pot afirmar que els punts 
vulnerables més comuns 
acostumen a ser:
• L’accés a la parcel·la des 
de zones poc vigilades o pro-
tegides de la visió dels habi-
tants o veïns, especialment si 
alguna de les façanes toca a 
bosc, camps de conreu, zo-
nes verdes o d’esbarjo, o a 
d’altres habitatges deshabi-
tats.
• Les finestres: són un ele-
ment que representa el punt 
principal d’accés dels assal-
tants ja que, generalment, es 
tracta d’elements de cons-
trucció estàndards i les me-
sures de seguretat que incor-
poren de sèrie són fàcilment 
violables.
• Les portes secundàries: 
normalment no presenten 
les mateixes característiques 
que les portes principals, 
solen ser poc segures o de 
construcció i/o materials fe-
bles.
• Eines i escales: si s’efectu-
en treballs de manteniment, 
bricolatge, jardineria o d’al-

tres que requereixen la utilit-
zació d’eines o escales por-
tàtils, és fàcil que aquestes 
restin a la parcel·la un cop 
acabada la jornada, i en el 
cas que algun assaltant pre-
tengui entrar al domicili les 
pot utilitzar per a fer-ho.
Per tal d’augmentar la segu-
retat als nostres domicilis, es 
poden seguir els consells que 
a continuació es detallen:
• Tanqueu sempre las portes 
d’accés a la vostra parcel·la.
• Il·lumineu la parcel·la, so-
bretot la part posterior o la 
que toqui a bosc o zones 
deshabitades.
• Faciliteu la vigilància. Si el 
domicili és observable des 
de l’exterior els possibles 
assaltants trobaran compro-
mesa la seva seguretat.
• Assegureu finestres i por-
tes.
• Instal·lació d’alarma. Si 
us resulta possible, la ins-
tal·lació d’una alarma resulta 
una mesura efectiva, ja que 
aquesta avisarà els cossos 

policials en cas d’intrusió.
• Mecanitzeu les vostres ac-
cions de seguretat. Tots els 
habitants del domicili han 
d’assimilar i mecanitzar les 
mesures a prendre.
• Eines i escales. A la nit i 
durant les nostres absències 
del domicili, no s’han de dei-
xar mai a la vista escales i/o 
eines.
La col·laboració ciutadana és 
fonamental per l’èxit de les 
actuacions policials i una font 
molt important d’informació. 
Per aquest motiu, davant de 
qualsevol  indici de sospita 
cal avisar immediatament a 
la Policia Local (93 860 70 
80) o al telèfon 112, en cas 
de situacions de risc o emer-
gències.
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4a edició de la Festa del Pintxo
L’Ajuntament agafa el relleu d’aquesta activitat gastronòmica i 
cultural, que inclou un concurs. 

La regidoria de Promoció 
econòmica agafa el relleu de 
l’organització de la Festa del 
Pintxo, que va començar l’any 
2017 l’Associació veïnal Barri 
de l’Aliança. 
Enguany, aquesta festa se 
celebrarà el divendres 1 de 
juliol, en horari de vespre-nit, 
al barri de La Sagrera, que 
s’haurà engalanat coincidint 
amb la celebració l’endemà 
de les Nits d’estiu a la Sagre-
ra, que organitza l’associació 
barri de La Sagrera. 
La Festa del Pintxo és una ac-
tivitat gastronòmica i cultural, 
que inclou un concurs. 
En aquest concurs participen 
set establiments de restaura-
ció de Lliçà d’Amunt, que han 
elaborat una proposta gas-
tronòmica en format pintxo. 
El dia de la festa, cada par-
ticipant tindrà una carpa on 
oferirà el seu pintxo. Es ven-
dran tiquets a un preu comú 
de 2€/pintxo (pagament en 
efectiu). L’establiment que 

vengui més pintxos, es pro-
clamarà guanyador del con-
curs d’aquesta edició i serà 
obsequiat amb un cap de set-
mana a qualsevol casa rural 
o habitatge d’ús turístic del 
municipi.
La gent que vingui a degustar 
pintxos podrà gaudir de músi-
ca en directe amb el grup Son 
del aire que, durant dues ho-
res, oferirà un ampli repertori 
de música festiva estil rumba. 
A més, l’associació Comer-
ços i Serveis de Lliçà d’Amunt 
gestionarà la barra de venda 
de begudes. 
Els establiments que partici-
pen en el concurs de pintxos 
són: Kaia Lounge, El Racó 

de la Mònica, El Rincón del 
Duende, el Restaurant La 
Cruïlla-Portal Vell, el Trenca-
closques del Casal de la Gent 
Gran, el Bar del Centre i Xu-
xes La Dolça. 
Els pintxos tenen noms d’allò 
més suggerents: Aupa, Beso 
fresco, El nostre pintxo del 
país, Croquetes de la iaia, 
Hamburguesa Trencaclos-
ques, Bipartito de truites i 
Sweet Watermelon. 
Concretament, la Festa del 
Pintxo tindrà lloc a l’esplana-
da de davant de Càrites, on 
s’habilitaran taules i cadires, 
entre les 19.30 del vespre i la 
1 de la matinada. Us hi espe-
rem!
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Renovació d’una línia 
elèctrica a Can Salgot

Servei de transport urbà a 
l’agost
A partir de l’1 d’agost entren en servei les línies i horaris del mes 
d’agost.

Des del dilluns 1 i fins el di-
mecres 31 d’agost funciona-
ran les línies de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) següents:
• Feiners de dilluns a diven-
dres A3, A21 i A40
• Feiners de dilluns a dissabte 
A7 (No funciona diumenges ni 
festius)
• Caps de setmana i festius 
A3, A21 i A40
Podeu consultar tota la infor-
mació a l’espai web dedicat al 

transport urbà, recordeu que 
també està disponible el ser-

vei de WhatsApp de TLA: 672 
207 545.

Nous reasfaltatges de carrers
L’empresa Asfaltos del Vallés 
va començar a mitjan juny el 
reasfaltage de diferents car-
rers del municipi. 
El contracte, d’un import de 
230.578,51 € IVA exclòs, in-
clou el reasfaltatge de trams 
dels següents carrers: Cal-
des de Montbui, Camí antic 
de Caldes, Can Ballestà, Can 
Pasqual fins Can Rovira Nou, 
Pollancre, Avellaner, Olive-
ra, Can Riereta, Ca l’Esteper 

tram bosc, Ca l’Artigues tram 
masia, tram Lluís Millet, tram 
Antoni Gaudí i pegats a varis 
indrets. 
Previ a l’inici dels treballs, es 
van posar en coneixement 
del veïnat indicant les dates, 
trams a actuar, la prohibició 
d’aparcament de vehicles i els 
possibles trajectes alternatius, 
que es van senyalitzar. 
La durada de les obres estava 
prevista entre dues i tres set-

manes. 
Repintat de carrers
Després dels reasfaltatges, es 
procedirà al pintat d’aquests 
carrers. 
I, en relació a la pintura, durant 
el mes de juny es van portar a 
terme diferents treballs de pin-
tura vial a Can Xicota, al carrer 
Empordà, al carrer J. Puig i 
Cadafalch, a la BV-1432, al 
carrer Marina, al Passeig Sant 
Valerià i al carrer Palamós. 

A finals de maig, l’empresa 
Endesa va iniciar les obres de 
substitució d’una línia de mitja 
tensió soterrada, que era molt 
antiga i provocava freqüents 
avaries, per una de nova. 
Aquesta línia, de 450 metres, 
va des del centre transforma-
dor que hi ha a la rotonda del 
passeig de Sant Valerià amb 
el passeig de Can Salgot fins 
al número 103 del Passeig de 
Sant Valerià. 
Per tal d’afectar el trànsit el 
mínim possible, l’obra es fa 
pel cordó d’aparcament, sem-

pre que es pot. Es fa per trams 
i està previst que s’acabi a 
mitjan juliol. 
Es tracta d’una obra promo-
guda, executada i finançada 
per Endesa. 

L’alumnat de 5è de l’escola Rosa 
Oriol ven els productes de les dues 
cooperatives escolars creades al mercat 
setmanal
Els dos grups de 5è de l’escola 
Rosa Oriol van acabar el pro-
grama CuEmE de la Diputació 
venent els productes creats al 
mercat municipal. Aquest pro-
jecte consisteix en la simulació 
real de la creació i la gestió 
d’una cooperativa. La venda 
del passat 12 de juny va ser un 
èxit i van acabar tots els pro-
ductes. 
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Finalització de les obres de 
l’aparcament públic del barri 
de Ca l’Artigues
Substitueix l’aparcament del costat de l’escola Rosa Oriol, està 
situat al carrer del Matarranya i té unes 90 places.

La primera fase del projecte 
del Parc de Ca l’Artigues era 
la reubicació de l’aparcament 
que hi havia al costat de l’es-
cola Rosa Oriol, que s’ha tras-
lladat al carrer del Matarranya, 
en un solar que hi havia entre el 
mercat i els habitatges.
Les obres han consistit a ade-
quar el terreny existent per fer-
lo apte com a zona d’aparca-
ment de vehicles. 
Prèviament, es van fer els tre-
balls de poda de l’arbrat exis-
tent i els  moviments de terres i 
el drenatge.
Per l’asfaltat es va utilitzar un 
material que porta una propor-
ció d’elements reciclats que 

suposa una reducció d’emissi-
ons i és una aposta per al medi 
ambient en línia amb l’Agenda 
2030. 
Després, s’hi van pintar unes 
90 places d’aparcament, una 
xifra una mica inferior a la pre-
vista, ja que s’ha habilitat un 
parterre al peu de la rocalla. 
L’aparcament disposa d’en-
llumenat públic, habilitat en el 
mateix carrer del Matarranya, i 
s’ha  deixat preparada la cana-
lització soterrada per a la futu-
ra instal·lació de dos punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics 
a la part propera a la vorera del 
carrer del Matarranya. 
La part més baixa de l’espai 

disposa d’un Sistema Urbà de 
Drenatge Sostenible que re-
collirà tot l’escorrentiu generat 
per les precipitacions atmosfè-
riques. 
Respecte de la distribució de 
les places d’aparcament, s’ha 
optat per l’anomenada dispo-
sició en espiga invertida, que 
presenta més avantatges que 
d’altres ordenacions: millora de 
la seguretat en eliminar angles 
morts de visibilitat i sortir en el 
sentit de la marxa; evita acci-
dents lleus o atropellaments 
en sortir marxa endavant; i es-
talvi de superfície del 10% per 
plaça respecte de l’estaciona-
ment de cara.

Col·locada la passera del carrer Major
La passera que connecta els 
dos trams del carrer Major que 
separa el torrent de Can Bosc 
es va col·locar el passat 27 de 
maig. La passera va arribar amb 
un transport especial i una grua 
de 100 tones va aixecar-la i col-
locar-la sobre el torrent, entre el 
dos trams del carrer. 
Aquesta passera forma part 
del projecte d’urbanització de la 
part sud del carrer Major, redac-
tat pels tècnics municipals, que 

té per objectius pavimentar, 
instal·lar enllumenat i clavegue-
ram, i col·locar mobiliari urbà en 
aquest tram de vial, d’una su-
perfície de 261 metres quadrats 
i una longitud d’uns 30 metres, 
i, sobretot, solucionar-hi les re-
collides d’aigua de pluja.
Amb aquesta passera de via-
nants per damunt del torrent de 
Can Bosc s’uneix aquesta part 
sud del carrer Major, que co-
mença fent xamfrà amb el car-

rer Baronia de Montbui, amb la 
part nord, ja urbanitzada.
El pressupost d’execu-
ció d’aquest projecte era de 
101.077,13€ (IVA exclòs) i el 
termini d’execució es va establir 
en sis mesos. La Junta de Go-
vern Local del passat 28 d’octu-
bre va adjudicar el contracte de 
les obres a l’empresa Tebancat 
SL per un import de 98.536,76 
euros, IVA exclòs. Les obres es 
van iniciar el dia 1 de febrer.
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Marina Martori dinamitzarà el Club de 
lectura de la Biblioteca

El Club de lectura de la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres va inici-
ar-se fa onze anys, el febrer 
de l’any 2011, amb l’objectiu 
de crear un espai de tertúlia 
per a adults on poder com-
partir el plaer de llegir amb 
altres persones, un espai de 
diàleg i d’intercanvi d’opini-
ons.
Aquests últims deu anys, 
l’activitat ha estat dinamit-
zada per la conductora de 
clubs Lola Tresserras, a qui 
el personal de la biblioteca 
agraeix molt la gran dedica-
ció i aportació que ha fet al 
grup.
A partir del setembre, el 
Club de lectura començarà 
una nova etapa de la mà de 
l’escriptora vallesana Marina 

Martori, que en serà la nova 
dinamitzadora. El dia de les 
trobades també canviarà i 
passaran a ser en dimecres 
de 18 a 19h. 
El Club de lectura és una ac-
tivitat mensual, que es realit-
za de setembre a juny, on la 
biblioteca deixa en préstec 
a totes les persones parti-
cipants un llibre cada mes 
per ser llegit a casa i comen-
tar-lo a les trobades. Al Club 
de lectura poden participar 
totes aquelles persones a 
qui els agradi llegir i vulguin 
compartir aquesta inquietud 
per tal que deixi de ser un 
plaer solitari. 
La primera trobada d’aques-
ta nova etapa serà el dime-
cres 14 de setembre a les 18h 

i, sota el títol “Presenta’m un 
llibre“, serà de presentació, 
per compartir les lectures 
que ens agraden, on podràs 
presentar un llibre que t’hagi 
acompanyat, que hagis lle-
git fa temps o fa pocs dies, 
un llibre que t’hagi marcat, o 
simplement que sigui el teu 
preferit i vulguis explicar-ho. 
Cal inscripció prèvia a la bi-
blioteca.

Cursos ACTIC de nivell 
mitjà i avançat a la 
Biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres és 
centre ACTIC, on es pot op-
tar a fer la prova d’ACTIC dels 
diferents nivells: bàsic, mitjà 
i avançat, i també organitza 
cursos d’aproximació als con-
tinguts d’ACTIC de nivell mitjà 
i de nivell avançat, amb una 
durada de 20 hores.
Propers cursos ACTIC:

CURS d’aproximació als 
continguts de l’ACTIC NI-
VELL MITJÀ
Dies: dilluns 19 i 26 setembre, 
3, 10, 17, 24 d’octubre, 7, 14, 
21 i 28 de novembre
Horari: de 18h a 20h
Preu: 10€ (5€ per a persones 
aturades i jovent, presentant 
la documentació correspo-
nent)
Requisit: disposar d’uns co-
neixements bàsics d’informà-
tica

CURS d’aproximació als 
continguts de l’ACTIC NI-
VELL AVANÇAT
Dies: dimarts 20, 27 de setem-
bre, 4, 11, 18 i 25 d’octubre, 8, 
15, 22 i 29 de novembre
Horari: de 18h a 20h
Preu: 10€ (5€ per a persones 
aturades i jovent, presentant 
la documentació correspo-
nent)
Requisit: cal haver superat la 
prova de l’ACTIC nivell mitjà 

Les places són limitades i cal 
fer la inscripció a la biblioteca 
durant aquest mes de juliol.

Horari d’estiu de la 
Biblioteca
Durant el mes de juliol i els 
primers 10 dies de setembre:
De dilluns a divendres de 
15:30 a 20h i dimecres i di-

vendres de 10 a 14h. 
De l’1 al 26 d’agost la Biblio-
teca Ca l’Oliveres estarà tan-
cada.
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Activitats d’estiu a la 
Biblioteca
Com cada any, durant el mes de juliol, la Biblioteca Ca l’Oliveres 
ofereix dos tallers creatius adreçats a infants a partir de 4 anys i dos 
tallers de manualitats adreçats a adults, a més d’activitats familiars. 

TALLERS CREATIUS PER A 
INFANTS

“Papallona amb la llum del 
sol”
Dimarts 5 de juliol a les 18h
Taller on treballarem el color, 
les ombres i la perspectiva a 
partir de l’obra d’Hervé Tullet. 
Crearem una papallona que es 
reflectirà amb la llum del sol. 
La tècnica que utilitzarem  es 
diu suncatcher, utilitzarem 
la llum del sol per reflectir la 
papallona de colors al terra. 
A càrrec de Glòria Nicolau. 
Adreçat a infants a partir de 4 
anys. 

“Atrapat”
Dimarts 12 de juliol a les 18h
Taller de creació d’un arbre 
inspirat en el llibre “Atrapat” 
d’Oliver Jeffers. A càrrec de 
Glòria Nicolau. Adreçat a in-
fants a partir de 4 anys. 

TALLERS DE MANUALITATS 
PER A ADULTS

Tallers de manualitats per a 
adults  a càrrec de la lliçanen-
ca Montse Ramírez. 

Decorarem un penjador de 
la roba amb decoupage i un 
quadre de fusta amb mis-
satge
Dimecres 6 de juliol a les 18h

Farem uns discos desma-
quilladors amb roba i deco-
rarem una funda de coixí 
Dimecres 13 de juliol a les 18h
Cal portar una funda blanca 
de coixí.

ACTIVITATS PER A FAMÍ-
LIES

Aquest juliol també tindrà lloc 
un conte-taller per a infants 
relacionat amb el projecte “De 
l’hort a la biblioteca” i un taller 
de percussió corporal per a 
famílies. 

De l’hort a la biblioteca. 
Conte i taller “El bon consu-
midor”
Dijous 7 de juliol a les 18h

“El Calendari del Bon Consu-
midor té per objectiu donar 
visibilitat a la necessitat de 
fomentar un consum respon-
sable i una alimentació amb 
productes de temporada i 
proximitat, aportant eines per 
fer-ho possible des del dia a 
dia de totes les llars. Són 12 
relats il·lustrats, pensats per 
a infants i adults, que esde-
venen un conte magnífic per 
ajudar-nos a construir una so-
cietat més justa i saludable. 
En farem lectura i taller amb 
un tastet guiat d’allò que se’ns 
proposa al calendari.” A càr-
rec del Col·lectiu Eixarcolant. 
Adreçat a famílies amb infants 
a partir de 6 anys.

Taller de percussió corporal
Dijous 14 de juliol a les 18h
Crearem música amb el nostre 
propi cos. 

L’objectiu del treball amb la 
percussió corporal és poten-
ciar la capacitat de crear i ex-
pressar el ritme, establint el 
propi cos com a instrument 
bàsic i principal de percussió. 
Preparem el cos per experi-
mentar i viure internament la 
música, la dansa i el ritme de 
la manera més natural i orgà-
nica possible. A través d’una 
experiència viva, directa i dinà-
mica descobrirem que estem 
ballant la música que creem 
amb el cos. A càrrec d’Anna 
Llombart. Adreçat a famílies 
amb infants a partir de 6 anys.

JOCS DE TAULA DE NATU-
RA

Durant el mes de juliol vine a 
jugar a jocs de taula de na-
tura a la biblioteca. Podràs 
emparellar diferents espècies 
d’ocells, relacionar els arbres 
amb la seva fulla, relacionar la 
petjada amb el seu animal, i 
aprendre sobre els rapinyai-
res: Descobriu  la petjada, 
Troba la fulla i Emparella les 
aus.

“Nua”, contes eròtics per a 
adults

La Biblioteca Ca l’Oliveres 
ha organitzat una sessió de 
contes eròtics per a adults, 
per al dijous 7 de juliol a les 
20h a l’era de la biblioteca. 
La narradora oral Shereza-
de Bardají ens oferirà aquest 
espectacle, que porta per tí-
tol “Nua”: 
Cinc històries construeixen 
aquest espectacle de natu-
ralesa descarada, poètica, 
molt humana, una mica di-
vertida i un xic trista.
Una nit, en finalitzar aquesta 
sessió de contes eròtics un 
grup de dones es va acostar 
per parlar amb mi, autènti-
ques desconegudes, comen-
cem a parlar de sexe amb en-
tusiasme, amb passió, amb 

innocència. Les escoltava i 
pensava: Estem vives.
Més vives que mai!
Aquest ha estat el meu regal 
perquè aquest viatge íntim 
és compartit.
Vaig nua.
També gaudirem d’un pi-
ca-pica amb productes de la 
zona. 
Cal inscripció prèvia.
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Commemoració del Dia Internacional 
d’Acció per a la Salut de les Dones
La regidoria d’Igualtat, Gènere 
i LGTBI va organitzar tres ta-
llers gratuïts per commemorar 
el 28 de maig, Dia Internacio-
nal d’Acció per a la Salut de 
les Dones, centrats en la mi-
llora del benestar i la salut de 
les dones, que van tenir lloc el 
passat 30 de maig: un Taller 
d’estètica; un Taller de cures 
emocionals essencials; i el Ta-
ller de dolor crònic “Eines a les 
nostres mans”.
En el taller d’estètica, a càr-
rec de de l’esteticista lliça-
nenca Carme Xicola, es van 
tractar temes relacionats amb 
els tractaments facials i es va 
efectuar una part pràctica de 
maquillatge facial amb una 
model amb consells molt útils.

En el taller de cures emocio-
nals essencials, a càrrec de 
l’associació Dona Cançó, es 
van realitzar diferents dinàmi-
ques pràctiques per tractar 
la consciència de l’autocura 
emocional on totes les assis-
tents van tenir una participa-
ció molt activa. 
En el taller del dolor crònic 
“Eines a les nostres mans”, a 
càrrec de Jessica Garcia, es 
va parlar de la gestió del dolor 
crònic en la dona i estratègies 
per millorar-lo a través d’una 
visió holística, que incloïa l’im-
pacte de l’alimentació en el 
dolor i l’exercici físic suau pel 
dolor.
Per altra banda, l’entitat Amunt 
Dones va organitzar l’activi-

tat gratuïta “Ioga a la natura”, 
que va tenir lloc el passat 28 
de maig.
El Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones 
sorgeix a partir d’una reunió 
realitzada després de la V Tro-
bada Internacional Dona i Sa-
lut celebrada l’any 1987 a Cos-
ta Rica. La Xarxa de Salut de 
les Dones Llatinoamericanes 
i del Carib va proposar el 28 
de maig com una data per a la 
mobilització i la reivindicació, 
on la salut de les dones fos la 
protagonista, amb la intenció 
de fer visibles les desigualtats 
de les dones en temes de sa-
lut i afavorir les polítiques pú-
bliques que promoguin la cura 
de la salut de les dones.

Servei comunitari a l’Espai 
Creix de Can Godanya
Durant els mesos de maig 
i juny, algun alumnat de 4t 
d’ESO ha fet serveis comu-
nitaris a l’Espai Creix i ha 
col·laborat amb els infants 
fent-los acompanyament i su-
port a l’estona dels deures i, 
després, ha compartit temps 
d’oci amb ells i elles.
Algunes de les activitats del 
temps de lleure les ha propo-
sades el jovent del servei co-

munitari, com el joc de les ca-
dires, entre altres dinàmiques 
de grup. També han treballat 
conjuntament amb el projec-
te d’hort urbà que es porta a 
terme des de l’Espai creix. 
L’Espai Creix, que ofereix els 
seus serveis de dilluns a di-
jous de 15.30h a 20.30h i di-
marts i dijous també d’11h a 
14h, estarà tancat durant el 
mes d’agost. 

Exposició: Escola Parvulari 
l’Esperança
La Biblioteca Ca l’Oliveres 
acull, fins al 30 de juliol, una 
petita exposició amb la histò-
ria de l’antiga Escola Parvulari 
l’Esperança.
L’exposició consta de dos pla-
fons amb text i fotos que expli-
quen la història de l’escola.
La inauguració de l’exposició 
va tenir lloc el passat 23 de 
maig amb la presència de re-
presentants de l’equip docent 

de l’antiga escola, encapçalat 
per la mestra Vicenta Sibat, 
d’exalumnes i de l’Alcalde i al-
guns regidors de l’Ajuntament, 
entre altres assistents.  
El regidor d’Educació, Fran 
Sánchez, va explicar que 
aquest centre escolar havia 
estat un referent per les seves 
accions pedagògiques inno-
vadores i va agrair la feina feta 
per tot l’equip docent. 

Cloendes d’activitats dels Centres Cívics
Després de dos anys, el mes 
passat van tornar els actes de 
cloenda de les activitats que es 
duen a terme durant el curs als 
Centres Cívics de Palaudàries i 
Ca l’Artigues. L’alumnat de les 
diferents activitats que s’oferei-
xen als centres cívics va pujar 
a l’escenari per mostrar el que 
havien après durant el curs. Hi 
va haver exhibicions de tai-txi, 
ball fitnnes i zumba, ioga, balls 
en línia, balls de saló, country, 
sevillanes, defensa personal 
femenina, coreografies de ball 
infantil i gimnàstica. En el cas 
de les activitats manuals, esta-
ven exposades a l’equipament: 
patchwork, manualitats, cos-
tura i pintura. La regidoria de 
Cohesió social,  organitzadora 
dels actes, també va preparar 
un piscolabis per a tots els as-
sistents. 
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Cloenda del Consell d’Infants 2021-22

Els nens i nenes del Consell 
d’Infants, que s’autoanomenen 
“Lliçanenxs”, van reunir-se, el 
passat 3 de juny al Parc de 
Can Godanya, per celebrar 
la cloenda del curs escolar 
2021-2022, juntament amb 
les seves famílies. 
L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’Alcalde, 
Ignasi Simón, el regidor 
d’Educació, Fran Sánchez, i 
el regidor d’Infància i joventut, 
David Morales. 
Els Lliçanenxs van preparar 
un petit escrit per llegir a 
l’Alcalde, on  explicaven els 
actes on havien participat 
aquest curs escolar i 
expressaven propostes de 
millora per al poble que 
consideren importants de 
treballar el curs vinent.
Els i les integrants del Consell 
d’Infants van participar al 
Parc de Nadal amb un taller 
de galetes, han fet de jurat en 
el concurs de disfresses de 
Carnaval, van organitzar un 
taller de xapes i bosses de mà 
dins de la programació del Dia 
de la Dona, van col·laborar 
en la programació del Dia de 
Sant Jordi amb una parada 
d’intercanvi de llibres i van fer 
una trobada amb regidors de 
l’equip de govern que els van 
explicar el Pla d’Urbanisme 
i una altra trobada amb la 

Policia Local que els van 
ensenyar les instal·lacions i 
els van contestar preguntes 
sobre seguretat. 
En relació a les propostes de 
millora que plantegen de cara 
al curs vinent hi ha propostes 
d’urbanisme, d’oci i cultura, i 
de medi ambient:
- Urbanisme:  un segon 
SkatePark al municipi; 
posar un “Gira-Gira” al parc 
de l’Escola Rosa Oriol, un 
gronxador de xarxa gran i 
ampliar la tirolina;  tornar 
a posar una paperera que 
ha desaparescut a la zona 
de joc del parc de  l’Escola 
Rosa Oriol; afegir contenidors 
d’escombraries al carrer de 
sobre de l’escola Rosa Oriol; 
disposar de més petites 
deixalleries per totes les 
zones i urbanitzacions del 
municipi;  piscina municipal 
coberta; més camps de 
futbol i bàsquet públics; 
disposar d’un equipament 
de karts al municipi; revisar 
i treure les pintades de les 
infraestructures dels parcs; 
colocar un pont per creuar 
la part de riu que passa pel 
barri de la Sagrera; arreglar 
voreres;  posar un mirall 
a l’encreuament amb la 
carretera “Delios”; fer un parc 
de gossos (agility) a algun lloc 
cèntric; arreglar el carrer Tres 

feixes; posar herba o terra tou 
al parc de Rosa Oriol i en el 
descampat posar més arbres; 
posar una escala de fusta a 
l’entrada del camí de l’escola 
Rosa Oriol; marcar places de 
cotxes al pàrquing de Rosa 
Oriol. 
- Oci i cultura: disposar d’un 
espai al mercat setmanal per 
a les protectores d’animals; 
sortides organitzades fora 
d’horari escolar per a nens i 
nenes de menys de 12 anys 
(Camp nou, museus…); 
introduir un acte de focs 
artificials a la Festa de Nadal. 
- Medi ambient: replantar els 
arbres que s’han tallat per 
construir noves edificacions; 
tornar a posar arbres al 
carrer de l’escola bressol 
de Paulaudàries que es van 
treure per fer una vorera; 
plantar més arbres a tot el 
municipi.
El curs vinent, els nens i nenes 
del Consell d’Infants voldrien 
treballar temes com la 
igualtat, el bullying, l’alcohol o 
les drogues. De fet, l’Alcalde i 
els regidors els van proposar 
de participar en la tria d’un 
tema social per pintar un mur 
del poble. 
En acabar la reunió, van 
berenar tots junts amb les 
famílies, i també van jugar a 
jocs d’aigua. 
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Ple ordinari del 26 de maig
1.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia emesos 
del 17 de març al 12 de maig 
de 2022, que van del núme-
ro 288 al 477.

2.- Festes locals 2023.
El Ple va aprovar com a fes-
tes locals del municipi de 
Lliçà d’Amunt per a l’any 
2023 els dies 7 de gener i 8 
de setembre.

3.- Adhesió a l’Associació 
Internacional de Ciutats 
Educadores.
Dins del marc del Pla Lo-
cal d’Educació, EDUC360, 
un dels objectius principals 
és afavorir el coneixement i 
vinculació amb l’entorn per 
estimular el sentiment de 
pertinença a Lliçà d’Amunt 
i millorar la cohesió social i 
la convivència. L’Associa-
ció Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE) és una 
organització sense ànim de 
lucre integrada per governs 
locals d’arreu del món com-
promesos amb l’educació 
com a eina de transformació 
social, que promou l’inter-
canvi d’idees, reflexions i 
bones pràctiques. L’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt 
té interès en adherir-se a 

aquesta associació i el Ple 
va aprovar assumir la Carta 
de Ciutats Educadores, que 
expressa el compromís de 
les ciutats que la subscriuen 
amb tots els valors i prin-
cipis que s’hi manifesten, i 
sol·licitar l’admissió a l’As-
sociació Internacional de 
Ciutats Educadores.

4.- Afers urgents.
No n’hi havia.

5.- Mocions.
11.1.- Moció d’ERC per 
canviar el nom del carrer 
Víctor Català per Caterina 
Albert.
La moció proposava refer-
mar la condemna de l’Ajun-
tament a totes les formes 
de discriminació que pa-
teixen les dones i posar tots 
els mitjans al seu abast per 

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

erradicar-la; iniciar tots els 
tràmits pertinents per can-
viar el nom del carrer Víc-
tor Català per Caterina Al-
bert i contribuir a restituir, 
en mesura del possible, la 
discriminació viscuda per 
l’autora; i que pels propers 
canvis o assignació de nous 
noms, l’Ajuntament tingui 
en compte com a mínim, si 
volen participar, a les asso-
ciacions veïnals afectades, 
a les entitats de dones del 
municipi i al grup l’Abans 
com a coneixedors de la 
història del municipi.

11.2.- Moció de Junts en 
defensa dels Jutjats de 
Pau.
La moció proposava rebutjar 
l’eliminació dels Jutjats de 
Pau i defensar la seva per-
manència en els municipis 

per la important tasca activa 
de mediació que exerceixen; 
reivindicar la rellevant funció 
de justícia de proximitat que 
exerceixen en l’àmbit muni-
cipal, que evita la demora 
dels conflictes veïnals i agi-
litza i alleugera la mateixa 
administració de justícia; re-
forçar la informació a través 
dels mitjans de comunicació 
de l’Ajuntament de la tasca 
que realitzen els Jutjats de 
Pau i identificar el Jutge/Jut-

gessa de Pau del municipi; 
i instar als diferents grups 
parlamentaris del Congrés 
dels Diputats i el Senat a 
rebutjar l’eliminació dels jut-
jats de pau d’aquest projec-
te de llei. 

6.- Precs i preguntes.
No n’hi havia.
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Què ha dit la premsa?
Mango pren força als Estats 
Units amb una obertura a 
Nova York
La cadena tèxtil Mango ha 
obert una botiga-ensenya 
(flagship store) a la Cinque-
na Avinguda de Nova York, 
una de les àrees comercials 
més exclusives del món. Això 
suposa un nou pas en el pla 
d’expansió que Mango està 
empenyent als Estats Units, 
on obrirà unes 30 botigues. 

La nova propietària de 
Picking Farma expandeix 
l’activitat a Madrid
La multinacional italiana Bomi 
Group invertirà 15 milions 
d’euros en un nou magatzem 
a Madrid, que operarà amb 
l’ensenya de Picking Farma, 
una companyia dedicada a 
la logística sanitària amb orí-
gens a Parets, on conserva 
un dels magatzems, junta-
ment amb un segon a la co-
marca a Lliçà d’Amunt.

La francesa Barat Alte rein-
dustrialitzarà la planta que 
Bosch abandona a Lliçà
L’empresa de material ferrovi-

ari preveu recol·locar 60 dels 
113 treballadors.

Mango amplia l’oferta de la 
plataforma en línia amb Ri-
tuals
L’empresa d’articles de moda 
Mango amplia l’oferta comer-
cial i de serveis als clients 
amb la incorporació de la 
marca de cosmètica Rituals a 
la seva plataforma en línia. 

Màrius Gómez inaugura 
“Postals (?)” a Santa Eulàlia
El fotògraf lliçanenc Màrius 
Gómez va inaugurar una nova 
exposició, “Postals(?)”, a la 
Biblioteca de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

Societats constituïdes
- Ircagrup SL, dedicada a la 
fabricació de fils i cables elèc-
trics, conductors amb funda 
de material aïllat, esmaltats, 
amb blindatge o protecció 
especial, cables submarins i 
subterranis, fils per a bobinat, 
etc. 
- Visual Risk Manager SL, 
dedicada al comerç al detall 
d’equips d’àudio i vídeo en 

establiments especialitzats. 
- Somos Inevitables SL, de-
dicada a la comercialització 
on line de productes de tota 
classes per al consum di-
recte i per a la fabricació; el 
manteniment de plataformes i 
catàlegs en línia, així com la 
difusió de vídeos, etc. 
- Fontserè Heritage Innovati-
on SL, dedicada a les actua-
cions de promoció immobilià-
ria, urbanització, construcció 
i reforma, comercialització, 
gestió i la tinença, adminis-
tració, conservació; la clínica 
o centre d’estètica i nutrició, 
parafarmàcia, etc. 
- Bosc de Can Rovira SL, de-
dicada a la inversió en pro-
pietat immobiliària, i en con-
seqüencia comprar, vendre, 
permutar, arrendar, lloguer i 
explotar béns immobles, rús-
tics i urbans, etc. 

Defuncions
- Adrián Cano Navarro, 90 
anys. 16-5
- Andrés Pérez Torrubia, 87 
anys. 20-5
- Fernando Pastor Quero, 76 
anys. 22-5

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):

N. Salayet (Santa Eulàlia): de l’1 al 7 de juliol
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 8 al 14 de juliol
P. Lozano (Bigues): del 15 al 21 de juliol 
M. Vidal (Lliçà de Vall): del 22 al 28 de juliol

J. Serra (Bigues): del 29 de juliol al 4 d’agost
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 5 a l’11 d’agost
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 12 al 18 d’agost
M. Vela (Santa Eulàlia): del 19 al 25 d’agost
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 26 d’agost a l’1 de setembre

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)

Fes clic per reservar hora

Lliçà d’Amunt
Biblioteca Ca l’Oliveres (Castelló de la Plana, 11)
Dilluns 25 de juliol
de 17 a 20:30 h
Has de portar document identificatiu oficial i no venir en dejú

Rafa Espinar, guanyador del triatló Pirene 
Extrem 2022 per tercera vegada

El triatleta lliçanenc Rafael 
Espinar va guanyar, el cap 
de setmana del 21 i 22 de 
maig, el triatló Pirene Extrem 
per tercera vegada consecu-
tiva. 
Aquest triatló, que sortia del 
poble de Cellers (Lleida) i ar-
ribada a l’estació d’esquí del 
Port del Comte, constava de 
3800m de natació (sortida a 
les 5:30 i 15°), bici de 180km 
(desnivell de 4400m) i 42km 
de carrera per muntanya 
(2100m de desnivell).
Espinar va sortir de l’aigua 
cinquè i, en el km 90-95 de 
la bici, ja es va posar primer 
fins a l’arribada. A la mara-
tó va ser on va distanciar-se 

dels demés participants, 
amb una avantatge de 35’ 
respecte al segon classifi-
cat. 
Segons el trialteta lliçanenc, 
la victòria no només és mèrit 

seu, sinó també d’un equip, 
amb Leo Arén i Marc Solé 
fent-li l’avituallament en tot 
moment.
Va fer la cursa esportiva amb 
un temps total de 13h05’.

Naixements a Lliçà d’Amunt

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.
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Festes de barri

2 i 3 juliol – Festa de Barri de 
Can Farell
9 juliol – Festa de Barri de La 
Sagrera

21, 22 i 23 juliol – Festa de 
Barri de Can Xicota
21, 22, 23 i 24 juliol – Festa de 
Barri de Can Rovira Nou

El projecte urbanístic 
del nou centre urbà, a la 
revista CiudadS

L’equip tècnic que ha elabo-
rat el projecte del nou cen-
tre urbà de Lliçà d’Amunt va 

escriure un article a la revista 
CiudadS sobre aquest projec-
te urbanístic. 

Agenda d’activitats del SEOVT

05/07 10-13h PRESENCIAL 
“La figura de l’autònom”

07/07  9:30-11:30h PRESEN-
CIAL “L’eina clau per trobar 
feina. Fes currículum d’alt im-
pacte”

 08/07  9:30-11:30h PRESEN-
CIAL “Digitalitza’t! Fes el teu 
CV atractiu amb CANVA”

11/07 9:30-13:30h PRESEN-
CIAL “Presentació Telemàtica 
d’impostos IVA-IRPF”

13/07  17-19h ONLINE “Com i 
on cercar feina després d’una 
pandèmia mundial”

14/07  9:30-11:30h PRESEN-
CIAL “Què busquen les per-
sones seleccionadores? Su-
pera la teva entrevista!”

A l’estiu continua el servei de recollida de 
residus voluminosos (trastam)

Durant l’estiu (juliol i agost) es 
continua prestant el servei de 
recollida de  residus volumino-
sos a domicili.
El servei de recollida de  resi-
dus voluminosos a domicili és 
gratuït i només cal deixar les 
restes a la vorera de davant 
del domicili la nit anterior al dia 
concertat (màxim 2m³).
La petició del servei es fa a 
través del telèfon de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament: 93 841 52 25.
Els materials objectes de reco-
llida són mobles (sofàs, cadi-
res, armaris desmuntats, etc.), 
electrodomèstics (neveres, ren-
tadores, secadores, etc.), ferra-
lla, fustes, matalassos, etc., fins 
a un màxim de 2 metres cúbics.
No es recullen restes vegetals, 
runes, fibrociment (uralita), que 
s’han de dur a la deixalleria, ni 
dipòsits que continguin restes 
de combustibles, que cal ges-
tionar a través d’una empresa 
privada.
Recorda! Està prohibit deixar 
aquests residus al costat dels 
contenidors, ja que perjudiquen 
els veïns que viuen a l’entorn i 
dificulten el procés de recollida 
de contenidors.
Quan s’hagi de buidar una 
casa, per venda o lloguer, i la 
quantitat de restes volumino-
ses sigui molt important, no es 
pot utilitzar aquest servei, sinó 
que s’ha de contractar una re-
collida especial (consultar al 
mateix telèfon) o contractar un 
servei privat.
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opinió Grups 
Municipals

La diputación de Barcelona ha anunciado recientemente su intención de promover y construir una piscina cubierta en la Vall del Tenes, la cual de servicio a los municipios de 

la mancomunidad del Tenes (Bigues i Riells del Fai, Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt) además de Lliçà de Vall. Su instalación se prevé en el municipio de Santa Eulàlia. 

Una buena noticia que, por otro lado, rompe la estrategia electoral que usaron diversos partidos (y que volverían a usar el próximo año), de prometer una piscina cubierta pero 

no explicar que la única manera económicamente viable de realizarla, era compartirla con otros municipios y construirla, probablemente, fuera del pueblo. 

En nuestro programa de 2019 no prometimos nada que sabíamos que no íbamos a cumplir. Y el 2023 volveremos a actuar así.

Quan surti a la llum aquest article, estarem immersos en ple mes de juliol que juntament amb l’agost i setembre són els mesos predilectes per dur a terme tota mena de festes 

i sopars de barri. Aquests actes juntament amb la Festa Major, permeten un major contacte i relació entre veïnes i veïns del nostre Municipi. Enguany, després d’aquest període 

en què la COVID ens ha aïllat més que mai, pren més importància aquesta interrelació, és per aquest motiu que us encoratgem a gaudir de tot el ventall de possibilitats que 

ens ofereixen les diverses Associacions del municipi, que d’una forma desinteressada continuen treballant per mantenir l’essència de Lliçà com a  poble. Deixeu-nos doncs 

agrair per endavant tot aquest treball i il·lusió que les fan moure i us animem a la resta a participar, ja que és la millor manera d’agrair tota aquesta dedicació. Moltes gràcies a 

totes les entitats del nostre municipi. Bon estiu i bona Festa Major!!

La política ha de tenir una mirada llarga... i no “pan para hoy y hambre para mañana”, que diuen.
Aprofitar un mandat amb majoria absoluta per executar allò que per consens no seria possible, és molt miserable.
Signar convenis milionaris per la gestió d’escombraries, a esquena de la taula de partits creada per a tal efecte, condicionant les polítiques en matèria de residus de les legis-
latures vinents... és una falta de respecte i una molt mala decisió.
Permetre la desforestació dels nostres boscos, sense cap mena de supervisió (si us plau, aneu a veure sobre el terreny el que estan fent, perquè no és el que s’ha pactat) és 
donar l’esquena al canvi climàtic i al benestar de les veïnes i veïns de Lliçà.
I construir un pont preciós que uneix el local del PSC de Lliçà d’Amunt amb el centre del poble, absolutament NO PRIORITARI, amb diners públics... és de.... (qualifiquin vostès 
mateixos).

Queden tot just onze mesos per a les eleccions municipals, unes eleccions que es perfilen molt interessants, ja que hi ha una gran quantitat d’interrogants que han de ser re-
solts. Molts d’aquests interrogants estaran relacionats amb el que cada formació política inclourà en el seu programa electoral i que tractaran de desenvolupar i exposar durant la 
campanya electoral, que determinarà el futur i les polítiques que es duran a terme i esdevindran un punt d’inflexió en el nostre municipi. Malgrat estar estipulat que les campanyes 
electorals només es duen a terme durant quinze dies, la societat interconnectada i mediatitzada en la que vivim ha convertit aquestes campanyes en permanents. Hi ha diverses 
maneres d’entendre aquestes campanyes permanents, hi ha formacions que es focalitzen en fer sopars i festes per mantenir fidelitzat el seu vot i n’hi ha d’altres que busquen 
alternatives. Des d’ERC Lliçà d’Amunt durant aquest 2022 hem iniciat una campanya de comunicació amb totes les entitats, associacions, clubs esportius, botiguers i gent 
diversa del municipi, per recollir les seves inquietuds, necessitats i totes aquelles opinions relacionades amb les necessitats del nostre municipi. Considerem aquesta informació 
de vital importància per a confeccionar un programa electoral de la gent. Un programa que permeti un canvi que és molt urgent i necessari a Lliçà d’Amunt.

Més enllà del cost de la renovació de la flota de camions de la recollida d’escombraries, quasi 700.000€, el més important d’aquesta inversió és la millora en les prestacions 
tècniques: són camions més ecològics, amb més potència, funcionen amb càrrega lateral, etc. Això permetrà a l’Ajuntament, junt amb la renovació de tots els contenidors del 
poble (que gaudiran de més capacitat d’emmagatzematge), perfeccionar les rutes dels camions i, per tant, millorar el servei de recollida de residus en el seu conjunt. Aquestes 
inversions ens permetran optimitzar els recursos i, si s’escau, incorporar un nou servei sense gaires costos addicionals: la recollida de poda.
L’aposta per la recollida selectiva amb contenidors és clara i la campanya “Superacciona’t: reciclar és un súper poder!” ha de ser la clau per millorar els índex de recollida 
selectiva a Lliçà d’Amunt i convertir-nos en un poble exemplar. Però necessitem de la complicitat de tots els vilatans i vilatanes per fer-ho possible. Així que endavant, fem-ho 
possible! 
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través 
del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu 
ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. 
Han de tenir una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no 
comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

L’INS Lliçà distingit 
per la seva qualitat en 
l’ensenyament del francès

El passat dimecres dia 25 de 
maig es va fer l’acte d’entre-
ga del Label France a l’INS 
de Lliçà. Aquesta entrega la 
va fer el Sébastien Portelli 
que és l’Agregat de coope-
ració lingüística i educativa 
de l’Ambaixada de França a 
Espanya. Le Label france és 
una distinció que s’atorga als 
centres de països de parla no 
francesa que es distingeixen 
per la seva qualitat en l’ense-
nyament del francès. Llançat 
el 2012, el segell LabelFran-
cÉducation es concedeix als 
instituts i centres d’ensenya-
ment escolars estrangers que 
participen en la difusió de la 
llengua i la cultura franceses, 
en el marc del seu ensenya-

ment nacional. Aquest segell 
reconeix i valoritza els centres 
educatius, ja siguin públics o 
privats, que brinden als seus 
alumnes un ensenyament 
reforçat en francès i que els 
permeten descobrir altres 
matèries en aquest idioma. El 
ministre francès d’Afers Exte-
riors concedeix aquest segell, 
seguint els consells d’una 
comissió interministerial con-
sultiva, composta per repre-
sentants del Ministeri d’Afers 
Exteriors, del Ministeri d’Edu-
cació Nacional, de l’Agència 
d’Ensenyament del Francès a 
l’Estranger i de la Missió Lai-
ca Francesa. 

Institut Lliçà

Activitat final de 
temporada

Us convidem a les darreres ac-
tivitats d’aquesta temporada 
amb tota cordialitat i ganes de 
trobar-nos per cloure festiva-
ment aquest curs. Us hi espe-
rem! 
Dissabte 9 de juliol (tarda) tin-
drem la ja tradicional Trobada 
d’Escriptors com a fi d’activitats 

de la temporada i diada del so-
ci/a. 
Més informació: www.ate-
neucb.cat  
Serà tot un goig retrobar-nos en 
aquestes darreres activitats tant 
festives de fi de temporada.

Ateneu Cingles de Bertí

Les infermeres, clau en l’atenció 
primària
L’Atenció Primària Metropoli-
tana Nord de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) compta amb 
més de 1.500 infermeres i infer-
mers, un perfil professional que 
és essencial en el dia a dia de 
l’atenció primària i que aporta 
proximitat i acompanyament, 
tant a la persona usuària dels 
serveis de salut com a les se-
ves famílies. 
A l’Atenció Primària Metropoli-
tana Nord de l’ICS, la professió 
infermera representa un 27% 
del total de professionals. Des-
taca la feminització d’aquesta 
professió, amb un 85% de do-
nes infermeres i un 15% d’ho-
mes. També cal subratllar que 
les infermeres ocupen una po-
sició destacada pel que fa al 
lideratge d’equips, ja que tots 
els equips d’atenció primària 
integren una infermera en el 
seu equip directiu.
Durant la pandèmia, ha quedat 
més que reconeguda la tas-
ca de les infermeres, que han 
liderat la vacunació contra la 
COVID-19. Però la seva feina va 
molt més enllà i està molt inte-
grada en l’atenció primària, on 

són una peça clau per donar la 
millor atenció a la ciutadania.
Les infermeres d’atenció pri-
mària són una figura clau per 
al seguiment del pacient, amb 
un alt perfil competencial que 
els permet, també, l’orientació 
en el diagnòstic de patologia 
aguda. Una de les tasques 
destacades de les infermeres 
d’atenció primària és el segui-
ment de les malalties cròni-
ques. A més, també realitzen 
part important del seguiment 
del programa Infància amb Sa-
lut, integrat pel conjunt d’actu-
acions que es duen a terme de 
forma individual en el marc de 
l’equip d’atenció primària de la 
salut en les visites preventives 
programades al llarg de tota la 
infància (0-14 anys), per tal de 
fer una revisió sistemàtica. S’in-
clouen cribratges esglaonats 
en les diferents edats, vacuna-
cions i educació per a la salut 
en aquesta etapa.
Un altra funció clau de les infer-
meres és tot allò que té a veure 
amb les cures. 
Les infermeres i infermers duen 
a terme funcions molt diverses 

que sovint no es coneixen. En-
tre d’altres aspectes, a l’atenció 
primària, les infermeres apor-
ten un punt clau en l’atenció 
comunitària, liderant un gran 
nombre d’activitats comunità-
ries. Es tracta de les accions 
preventives i de promoció de 
la salut que es fan en àmbits 
comunitaris com escoles, cen-
tres cívics o espais públics amb 
l’objectiu de donar resposta a 
unes necessitats de salut col-
lectives amb la participació de 
la ciutadania i la resta d’agents 
del territori (ajuntaments, salut 
pública, entitats, teixit associ-
atiu, etc.).
D’altra banda, des del 2019, la 
indicació, l’ús i l’autorització de 
la dispensació de medicaments 
i productes sanitaris d’ús humà 
és una capacitat pròpia de les 
infermeres i dels infermers. Així 
mateix, tenen un paper clau 
en l’acompanyament a final de 
vida i una gran implicació en 
recerca i docència, entre altres.

Àrea Metropolitana Nord de 
Barcelona, l’Institut Català de 
la Salut (ICS)

Horaris dels CAP durant l’agost i 
principis de setembre
Aquest mes de juliol, a partir 
del dilluns 4 i fins al divendres 
29, el CAP Palaudàries obrirà 
de dilluns a divendres, de 8h 
a 15h. 
Duant el mes d’agost, del di-
lluns 1 fins al divendres 12, el 
CAP Palaudàries només obrirà 
els dilluns i els dijous de 8h a 
15h. Estarà tancat del dimarts 
16 fins al divendres 19 d’agost. 
I, des del dilluns 22 d’agost 
fins al divendres 2 de setem-
bre, tornarà a obrir només els 
dilluns i els dijous de 8h a 15h. 
Fora d’aquest horari i per aten-
cions que no puguin esperar, 
la població podrà ser atesa al 
CAP la Cruïlla, que romandrà 
obert, com sempre, de dilluns 

a divendres de 8h a 20h. Fora 
de l’horari del centre o en cas 
d’urgència, caldrà trucar al 
061 i, en cas d’emergència, al 
112.
Aquests horaris són una pre-

visió que fa la direcció d’aten-
ció primària per als propers 
mesos, però poden variar per 
algun esdeveniment sobre-
vingut. Si hi haguessin canvis, 
s’informarà al respecte.
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Diapositives a la fresca
Els dijous, dies 30 de juny, 7 i 14 
de juliol de 2022,  a partir de les 
22h al pati de l’escola de mú-
sica al carrer Barcelona. Passis 
audiovisuals de temática d’es-
ports de muntanya i viatgera.

Per més informació: 
www.uecvalltenes.com 

Unió Excursionista de Catalu-
nya (UEC) de la Vall del Tenes

Activitats de la Coral 
l’Aliança

Després de mesos de silen-
ci forçat per la pandèmia, la 
Coral l’Aliança (que no ha dei-
xat mai d’assajar, encara que 
fos per Internet) torna a fer-se 
sentir. Si el Cor de dones va 
fer el seu primer concert pú-
blic el 13 de maig. a la sala de 
l’Aliança, el Cor mixt, per la 
seva banda, va actuar a la Sala 
Tarafa de Granollers també al 
maig, dins dels actes de la 
Setmana de la Gent Gran. Du-
rant el curs, a més del assaigs 
habituals del divendres, hem 
fet tallers intensius de cant, 
fent estada de cap de setma-

na a una casa de colònies de 
l’Anoia: a la tardor ho va fer el 
Cor de dones i a la primavera 
ho ha fet el Cor mixt. Ara, el 
proper 3 de juliol a les 7 del 
vespre, convidem a tothom 
que s’interessi per la música 
al concert que oferirem a la 
sala de l’Aliança, on actuarem 
els dos grups per separat i 
també conjuntament.
Ah, i si algú té el cuquet de 
cantar i en vol saber més, que 
ens truqui a l’Eugènica o al 
Josep M. (617 868 757).

Coral l’Aliança

Dos lliçanencs al més alt del podi

Aitana Fañanas or i Lucas 
González plata.
Els passats 27 i 28 de maig 
va tenir lloc el Campio-
nat de Catalunya de Ponis 
i Equitació Esportiva Can 
Janàs de Lliçà d’Amunt va 
portar-hi un equip amb 8 
alumnes de salt i de com-
plet.
En la prova per equips varen 
quedar quarts i en individu-
al tots els integrants van 
treure bons resultats, des-
tacant l’or i la plata d’Aitana 
ti Lucas i el magnífic quart 
lloc de Rocío Fernández. 
Volem des d’aquí felicitar 
a tot l’equip i també felici-

tar a Daniel Muñoz ja que 
ha aconseguit classificar 
dos del seus cavalls per al 

Campionat d’Europa.
Equitació Esportiva Can 
Janàs

Viatge a París obert a tota la ciutadania

L’Associacio Gent Gran Lliçà 
d’Amunt organitza un viatge 
a París, obert a tota la ciuta-
dania. 
El viatge tindrà lloc del 4 al 10 
de novembre. 
El preu és de 1.680 euros per 
persona, que inclou:
• Els trasllats en autocar de 
Lliçà d’Amunt a l’estació de 
Figueres, anada i tornada.
• Els trasllats en TGV de Fi-
gueres a París, anada i torna-
da, en classe turista.
• L’estada en cabina doble al 
vaixell Boticelli, de 4 àncores, 
situat al moll Grenelle.
• Pensió completa al vaixell, 
des del sopar del divendres 
fins l’esmorzar del dijous.
• El dinar del dilluns, com a 
excepció, en un restaurant de 
París, que inclou vi i aigua.
• Els àpats del restaurant del 
vaixell inclouen aigua, vi o re-
fresc i cafè o infusions.
• Un pícnic pel viatge d’ana-
da, i un altre pel viatge de tor-
nada en tren.
• Visites: panoràmica París, 
moll Grenelle, zona Louvre, 
Montmartre, Opéra Garnier, 
Galeries Lafayette, castell 

Malmaison, Palais Royal, Île 
de la Cité, riu Sena, Sainte 
Chapelle, Conciergerie, Pa-
lais de Justice, Notre Dame, 
saint Germain des Prés, 
Grande Epicerie, Défense, 
Tour Eiffel, Trocadero, Invali-
des, Panthéon... 
• Dos espectacles cabaret, 
dues sessions ball, i dos so-
pars gala al vaixell.
• Dues navegacions a la Dé-
fense i dos creuers Paris la 

nuit.
• Guia acompanyant durant 
tot el viatge.
• Assegurança d’assistència i 
de cancel·lació per causa so-
brevinguda i justificada.
Informació i inscripcions: fins 
el 15 de juliol, al Casal de la 
Gent Gran de Lliçà d’Amunt, 
telèfon 607 809 127.

Associació Gent Gran Lliçà 
d’Amunt



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
930 014 988 
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

JULIOL

genda’t
 

CINEMA A LA FRESCA AMB OR-
GULL!-PEL·LÍCULA LGTBI
Espai Jove El Galliner Hora: 17h1

Divendres

3
Diumenge BALLADA DE SARDANES

Parc del Quiosc Hora: 11h
Organitza: Tocats per la sardana

CONCERT D’ESTIU
Ateneu l’Aliança Hora: 19h
Amb les actuacions del Cor mixt i el Cor de 
dones. 
Organitza: Coral l’Aliança

TALLER D’ESTÈTICA-DECORA LES TE-
VES UNGLES
Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 
19.30h

6
Dimecres

TALLER DE CUINA JOVE-SMOOTHIES 
SALUDABLES
Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 
19.30h

12
Dimarts

25
Dilluns

FESTA DE L’AIGUA
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 
19.30h29

Divendres

ACTIVITATS D’ESTIU A LA BIBLIOTECAMés 

activitats FESTES DE BARRI

DIAPOSITIVES A LA FRESCA

TORNEIG DE FUTBOL SALA (dies 8 i 9: 
24h masculí; dia 16: 12h femení)

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 17h a 
20.30h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

21
Dijous PLE ORDINARI

Casal de la Gent Gran Hora: 19h

TORNEIG DE PING-PONG
Espai Jove El Galliner/Punt de trobada 
Ca l’Artigues Horari: de 17.30h a 19.30h18

Dilluns

EXPOSICIÓ “ESCOLA PARVULARI L’ES-
PERANÇA”

FESTA DEL PINTXO
Barri La Sagrera Horari: de 19.30h a 1h

2
Dissabte “LA SAGRERA, NIT D’ESTIU”

Barri La Sagrera Horari: a partir de les 19h
Organitza: Associació Barri La Sagrera

REMULLA’T
Camp de futbol municipal Horari: de 10.30 
a 13.30 i de 16 a 19 hores9

Dissabte

“NUA”, CONTES ERÒTICS PER A ADULTS
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 
20h7

Dijous

EXPOSICIÓ “I CONCURS DE POESIA VI-
SUAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 2022 BARRI 
DE LA SAGRERA” (del 4 al 28 de juliol a 
la Biblioteca)


