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Enllestit el Camí de vianants de Ca 
l’Esteper a Ca l’Artigues

Obertura del Centre Municipal 
Compartit d’Activitats Empresarials

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

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà 
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

L’aigua: conceptes de la factura, 
bonificacions i mesures d’estalvi
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Aquesta crisi sanitària pro-
vocada per la Covid-19 
ens acompanyarà, malau-
radament, durant molt de 
temps. Ens hem d’acostu-
mar a viure en aquesta nova 
realitat amb la màxima nor-
malitat possible, sempre 
complint amb les mesures 
de seguretat vigents i se-
guint les recomanacions de 
les autoritats. Vindran èpo-
ques en les que el risc de 
contagi serà més alt i hau-
rem de minimitzar la nostra 
vida social; i d’altres en les 
que serà més baix i, sen-
se relaxar-nos, podrem fer 
vida més “normal”.

Aquesta mateixa filoso-
fia és la que estem se-

guint amb els projectes 
de l’Ajuntament. No volem 
que la Covid-19 ens aturi ni 
un minut, ni al consistori, ni 
al carrer, ni a les entitats, ni 
a les empreses, etc. Estem 
treballant més que mai per 
continuar millorant Lliçà 
d’Amunt i complir amb el 
nostre pla del mandat.

És per això que durant 
aquests mesos hem apro-
fitat per fer petites obres 
i tasques de manteniment 
als carrers, en els equipa-
ments municipals i pistes 
esportives, una nova sala 
d’activitats al Centre Cí-
vic Ca l’Artigues i un nou 
camí de vianants entre Ca 
l’Estaper i Ca l’Artigues; 

hem millorat la seguretat 
vial fent reordenació de 
carrers a l’Avinguda dels 
Països Catalans i a Can 
Salgot; hem donat suport 
als centres educatius; 
hem continuat treballant 
en grans projectes i in-
versions que explicarem 
en detall els pròxims me-
sos; hem creat diferents 
recursos i subvencions 
per a petites empreses i 
incentivar la restauració i 
comerç local, i posat en 
marxa el nou Centre Mu-
nicipal Compartit d’Ac-
tivitats Empresarials del 
municipi; hem programat 
activitats segures i en 
petit format, com són les 
activitats de la Cromàtica, 
del dia contra la violència 

envers les dones, la Nit 
del Terror, els tallers de la 
Biblioteca, etc.; hem as-
sessorat i ajudat a les en-
titats a adaptar les seves 
activitats a la nova realitat 
i fer-les el més segures 
possible; i un llarg etcète-
ra d’accions que podreu 
llegir en aquest butlletí.

Recorda que al web de 
l’Ajuntament, www.llam.
cat/coronavirus, pots tro-
bar informació actualitzada 
sobre l’impacte de la crisi 
sanitària al municipi, als 
equipaments municipals 
i als serveis que ofereix 
l’Ajuntament, així com res-
triccions i recomanacions 
de les autoritats sanitàries.
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“La llibertat per a 
mi és no tenir por”

Nina Simone.

“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
“Sin vosotras, decís, nadie hubiera navegado por 
estos mares y estas tierras fértiles serían un desierto. 
Hemos traído al mundo, criado, lavado e instruido, 
quizás hasta los seis o siete años, a los mil seiscientos 
veintitrés millones de humanos que, según las 
estadísticas, existen actualmente y esto, aunque 
algunas de nosotras hayan contado con ayuda, toma 
tiempo”.
Virginia Woolf, Una habitación propia

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

Represa de les activitats

Amb la declaració de l’Estat 
d’Alarma provocat per la cri-
si sanitària de la Covid-19, el 
passat mes de març, l’Ajun-
tament va decidir suspendre 
totes les activitats als equipa-
ments municipals i a l’espai 
públic, una suspensió pactada 
amb els portaveus de tots els 
partits polítics amb represen-
tació al Consistori. D’aques-
ta manera, aquest any Lliçà 
d’amunt no va poder celebrar 
activitats tan rellevants com la 
Revetlla de Sant Joan, les Fes-
tes de barri, les 24 Hores, la 
Festa Major, etc.
Després de l’estiu, durant el 
mes de setembre, l’Ajuntament 
va habilitar els equipaments 
municipals (centres cívics, 
locals socials, instal·lacions 
esportives, casals de la gent 
gran, etc.) per adaptar-los a 
les mesures de prevenció es-
tablertes (aforament limitat i 
distància de seguretat) i prepa-
rar-los per reprendre les activi-
tats el més aviat possible i de 
manera segura.
Paral·lelament, l’Ajuntament es 
va reunir amb les entitats locals 
que realitzen activitats en equi-
paments municipals i a l’espai 
públic per explicar-los la nor-
mativa de seguretat i higiene, 
resoldre dubtes i ajudar-los a 
adaptar les activitats que orga-
nitzen per fer-les segures.
D’aquesta manera, a partir del 
passat mes d’octubre, l’Ajun-
tament i les entitats locals van 
començar a recuperar les ac-
tivitats habituals, de manera 
progressiva, adaptades a la 
nova realitat.
Lliçà d’Amunt tornava a comp-
tar amb entrenaments i com-

peticions esportives; equi-
paments esportius oberts al 
públic; activitats d’oci, de lleu-
re i culturals; formacions; xer-
rades; activitats per a la gent 
gran, etc.

Una represa fallida a cau-
sa de la segona onada de la 
pandèmia

Malauradament, davant l’em-
pitjorament de les dades re-
gistrades, la Generalitat va 
decretar un nou paquet de 
mesures per frenar l’increment 
de la Covid-19. Durant la sego-
na quinzena d’octubre, es van 
tornar a imposar restriccions 
en aquells àmbits on la pràc-
tica social elevava més el risc 
de propagació de la malaltia, 
com suspendre les activitats 
de restauració, limitar al 30% 
l’aforament als establiments i 
locals comercials, ajornar les 
competicions esportives no 
professionals, reduir al 50% 
l’aforament en teatres, cine-
mes o concerts, etc. Unes 
mesures acompanyades d’una 
crida a la població per reduir al 
mínim la interacció social. 
Aquests quinze dies, l’Ajunta-
ment va complir amb el decre-
tat per la Generalitat i, a més, 
va decidir suspendre activitats 
que organitzava per a col·lec-
tius vulnerables (majors de 

65 anys) al Pavelló d’Esports, 
Centres Cívics i Casals de la 
Gent Gran. De la mateixa ma-
nera, va recomanar a les en-
titats que suspenguessin les 
activitats dirigides a aquests 
col·lectius.

Adaptació a la nova realitat

Però, com diu l’Alcalde a l’Edi-
torial, ens hem d’acostumar 
a viure en aquesta nova reali-
tat amb la màxima normalitat 
possible, complint amb les 
mesures de seguretat vigents 
en cada moment i seguint les 
recomanacions de les autori-
tats en funció de l’evolució de 
la crisi sanitària.  
Una filosofia que també ha 
adoptat l’equip de govern, 
que, malgrat la situació sani-
tària, continua treballant per 
millorar Lliçà d’Amunt i la vida 
dels seus ciutadans. 
En aquest butlletí trobareu in-
formacions d’obres realitzades 
recentment, projectes enge-
gats i activitats programades 
per al mes de novembre, que, 
amb les mesures adequades, 
esperem poder gaudir. 

* Al web llam.cat/coronavirus 
podeu trobar informació actu-
alitzada sobre l’afectació de la 
crisi sanitària en els serveis i 
equipaments municipals. 

La vida del municipi s’adapta  
a la nova realitat
Tot i la situació sanitària, l’Ajuntament treballa perquè els lliçanencs 
i lliçanenques puguin viure el dia a dia amb la major normalitat 
possible.
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Ampliació de l’oferta de 
classes dirigides del gimnàs 
del Pavelló d’esports

Darreres reparacions  
i millores en instal·lacions 
esportives municipals

La regidoria d’Esports amplia l’oferta de classes dirigides del gimnàs 
del Pavelló d’Esports i, garantint totes les mesures, les imparteix de 
forma presencial; se suprimeixen les classes virtuals. 

Durant els mesos més restrictius 
a causa de la crisi sanitària de la 
Covid19, la regidoria d’Esports 
es va veure obligada a tancar 
el Pavelló d’Esports i va subs-
tituir les classes presencials del 
gimnàs per classes telemàti-
ques a través de la plataforma 
Zoom, per tal que els abonats 
poguessin seguir amb l’activitat 
física des de casa. Les classes 
presencials es van restablir par-
cialment el passat mes de se-
tembre, amb aforament limitat 
i cita prèvia, però es van man-
tenir les classes telemàtiques. I, 
a partir del passat 5 d’octubre, 
la situació va permetre ampliar 
l’oferta de classes dirigides i fer-
les totes presencials, eliminant 
les classes telemàtiques, sem-
pre respectant les mesures de 
seguretat, higiene i desinfecció 
que marca el Protocol Covid19.

Aforament limitat i cita prèvia

L’aforament continua sent limitat 
i, per poder assistir a les classes 
dirigides i a la sala de fitness, 
cal demanar cita prèvia un dia 
abans o el mateix dia trucant al 
Pavelló d’esports (938 607 025).

Mesures preventives

Per entrar a les instal·lacions 
s’ha de complir la normativa 
establerta: neteja de les soles 
de les sabates, desinfecció de 
mans amb gel hidroalcohòlic, 
ús de mascareta en els despla-
çaments, seguir les indicacions 
assenyalades per moure’s per 
l’interior, mantenir la distància 
aconsellada amb altres usuaris/
es, utilitzar els vestuaris adequa-

dament, desinfectar el material 
que s’utilitza, etc.

Quotes

En relació als rebuts, les quo-
tes es van deixar de cobrar el 
passat mes d’abril i, a partir 
d’octubre, es va reprendre el 
cobrament aplicant una reduc-
ció d’un terç de la quota men-
sual, ja que, degut al context 

actual, el servei encara no es 
pot oferir al cent per cent.

Horaris

Podeu consultar els nous hora-
ris al web municipal o trucant al 
Pavelló d’esports en horari de 8h 
a 13h i de 15h a 22h, de dilluns 
a divendres (les classes podrien 
modificar-se en funció de l’evo-
lució de la pandèmia). 

Malgrat la frenada de l’activitat 
física a les instal·lacions es-
portives municipals, la Brigada 
Municipal d’Obres ha continu-
at treballant-hi per fer-ne repa-
racions i millores.
En el Pavelló d’esports, en els 
vestuaris, s’han reparat totes 
les aixetes, s’han folrat i ar-
reglat les banquetes i s’han 
pintat totes les fustes de les 
parets dels passadissos i els 
mateixos vestuaris. També 
s’han pintat les  parets d’accés 
al bar i a les grades. A més, 
s’ha reparat la porta de la pis-
ta exterior. I, en tot el pavelló, 
s’han col·locat retolacions in-
dicatives per seguir el protocol 
de mesures de la Covid19 tan 

per part dels abonats/des com 
per part de les entitats que fan 
ús de la instal.lació.
En el Camp de futbol, s’han 
pintat totes les baranes, por-
tes i banquetes, les sis porteri-
es del camp i els vestuaris i la 
façana exterior. També s’han 
canviat totes les rajoles de-
teriorades i les cadires de les 
grades que estaven trencades, 
I, s’ha millorat la il·luminació 
del camp.
En relació a les instal·lacions 
esportives dels barris, s’han 
canviat i/o arreglat les xarxes 
de les porteries de futbol que 
estaven malmeses i s’han re-
parat els desperfectes de la 
pista de skate.

Arrendament del bar  
del Camp de futbol
La Junta de Govern Local 
del passat 3 de setembre va 
aprovar el Plec de condicions 
que regirà el procediment per 
a l’arrendament de les instal-

lacions i els béns del bar del 
Camp de futbol, després de 
la renúncia de l’actual arren-
datari, el Club Esportiu Lliçà 
d’Amunt. 

moralescd
Anul·lat petit

moralescd
Anul·lat petit
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Enllestides les obres del Camí 
de vianants de Ca l’Esteper  
a Ca l’Artigues
El nou camí, de 3 metres d’amplada i uns 210 metres de llargada, 
permet enllaçar a peu aquests dos barris. 

L’Ajuntament ja ha enllestit les 
obres del camí de vianants 
que enllaça els barris de Ca 
l’Esteper i Ca l’Artigues. La 
Brigada d’obres municipal ha 
format un itinerari pavimentat 
de 3 metres d’amplada i uns 
210 metres de llargada, a base 
de formigó colorejat, entre els 
carrers d’Antoni Gaudí de Ca 
l’Esteper i Ribera d’Ebre de Ca 
l’Artigues. 
L’actuació va començar amb la 
construcció d’una arqueta-so-
breeixidor de derivació de les 
aigües pluvials, que es va con-
nectar al torrent Merdanç. Se-
guidament, es va fer el rebaix 
de la zona a pavimentar i també 
la instal·lació dels fonaments 
per als fanals. Un cop prepara-
da la base del camí, l’empresa 
contractada, Hermanos Bue-
no, va pavimentar-lo, és a dir, 
va encofrar i omplir de formigó 
la base. Finalment, la Brigada 
elèctrica municipal va instal·lar 
els fanals de l’enllumenat pú-
blic, un total de vuit. 
També s’han col·locat baranes 
de fusta en substitució de les 
de ferro que hi havia. I, s’ha ha-
bilitat una escala i una rampa 
des del camí fins a la vorera del 
carrer de Ribera d’Ebre. 
Les obres han tingut un cost 

d’uns 35.000€. 
Aquest  camí  de  vianants  de  
Ca  l’Esteper    a    Ca    l’Arti-
gues és  utilitzat  habitualment  
per  veïns  i  veïnes  de  la  zona  
per  anar  i  tornar  de  l’escola,  
per  anar  al  Centre   Cívic   o   
al   Patinòdrom,   per anar a fer 
la compra, etc. L’Ajuntament  
volia  fer  el  camí  transitable  
per  millorar   la  seguretat dels 
vianants.
L’objectiu   de   l’administra-
ció   local  és  fer  una  xarxa  
de  camins  de  vianants  que  
faciliti  la  mobilitat  a  peu  i  
en  bicicleta  entre  els  barris  
i  connectar,  encara més, els 
barris de Lliçà d’Amunt per-
què els parcs, places,  comer-

ços  i  equipaments  puguin  
ser  fàcilment  accessibles des 
d’altres barris. Amb aquests   
objectius,   els   darrers  anys  
l’Ajuntament  ha  fet  diferents  
camins  de  vianants:  la  refor-
ma  del  camí  de  vianants del 
Centre a La Cruïlla, el del Cen-
tre a Can Xicota, el  de  Can  
Rovira  Nou  a  Can  Rovira  Vell  
(i  la  deixalleria)  i  el  voral  de  
calçada  de  Ca  l’Artigues a 
Can Farell.
L’Alcalde, Ignasi Simón, acom-
panyat de la regidora de Co-
hesió social, Feli Romero, i 
el regidor de Comunicació i 
transparència, David Morales, 
van fer una visita de final d’obra 
al camí el passat 7 d’octubre.

notícies de l’Ajuntament

Nova sala d’activitats al 
Centre Cívic Ca l’Artigues
El Centre Cívic Ca L’Artigues 
compta amb una nova sala 
d’activitats. Des de fa temps, 
una de les limitacions d’aquest 
centre cívic era la manca d’es-
pais per poder organitzar més 
activitats. Fins ara, es comptava 
amb una sala polivalent on es 
feien la majoria d’activitats i una 
altra sala més petita, comparti-
da amb el despatx de la perso-
na responsable del centre, que 
també acollia algunes activitats.  
Per això, s’ha habilitat el ma-
gatzem com a sala d’activitats, 
obrint una porta exterior i instal-
lant vidres per tal de donar-hi 
llum natural i millorar-ne la ven-
tilació; també s’han col·locat 
plaques al sostre, s’ha millorat 
la il·luminació i s’ha pintat i pre-
parat per ser utilitzada. 
Així, doncs, el Centre Cívic Ca 
l’Artigues podrà acollir més ac-
tivitats i amb millors condicions. 

Per altra banda, com  a magat-
zem s’ha adequat la sala on hi 
havia la caldera de la calefac-
ció a gasoil, substituint aquest 
model de climatització per un 
d’elèctric. 
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Intersecció entre els carrers Adrià Gual i Prudenci Bertrana.

Ordenació vial en alguns 
carrers de Can Salgot
Aquesta actuació preté millorar la seguretat de la zona. 

A petició del veïnat i per tal de mi-
llorar-ne la seguretat, la regidoria 
de Transport públic i mobilitat de 
l’Ajuntament va portar a terme, a 
finals de setembre, treballs d’or-
denació vial en els carrers Adrià 
Gual, Prudenci Bertrana, Bernat 
Metge, Passatge d’Àngel Ruiz i 
Pablo i una part del carrer Josep 
Maria de Segarra del barri de 
Can Salgot.  
Aquests carrers, així com el tram 
del carrer Josep Maria de Segar-
ra comprès entre el Passeig de 
Can Salgot i el carrer Joan Al-
cover,  que eren de doble sentit, 
han esdevingut de sentit únic.
També s’ha regulat la velocitat 
d’aquesta zona, que s’ha reduït 
a 30 km/hora. 

D’aquesta manera, se solucio-
naran alguns problemes com la 
perillositat de la intersecció entre 
els carrers Adrià Gual i Prudenci 
Bertrana, i s’intentarà evitar que 
sigui un lloc de pas per a vehi-
cles no residents a la zona. 
A més dels treballs de nova se-
nyalització viària, tant vertical 
com horitzontal, també es va dur 
a terme la regulació de l’estacio-

nament d’aquesta zona. I, es va 
construir un tram de vorera a la 
banda oest del carrer Adrià Gual, 
davant del carrer Prudenci Ber-
trana, per millorar l’accessibilitat 
a la bateria de contenidors.
Aquesta actuació pretén millorar 
la seguretat de la zona, seguint 
les directius del Pla Local de Se-
guretat Vial, elaborat per l’Ajun-
tament i la Diputació. 

Instal·lació d’un envà mòbil acústic  
al Casal de la Gent Gran de Palaudàries
L’empresa Notson Acustica, ad-
judicatària de les obres,  va ins-
tal·lar, el passat mes de maig, un 
envà mòbil acústic per separar 
la sala polivalent del Casal de la 
Gent Gran de Palaudàries i per-
metre, així, la simultaneïtat d’ac-
tivitats amb millors condicions. 
Fins llavors, la separació es feia 
amb cortines, que no eren sufi-
cientment aïllants entre espais.
Aquest envà mòbil acústic està 
format per 8 panells, penjats en 
una guia, que són corredissos i 
giratoris, de tal manera que es 
poden desplaçar i quedar agru-
pats en els dos laterals. 
L’actuació ha tingut un cost de 
7.617 € + IVA.
Les activitats del Casal de la 
Gent Gran de Palaudàries es 
van paralitzar, el passat mes de 
març, a causa de l’estat d’alar-
ma per la pandèmia de la Co-
vid19. 

Obres de reparació  
al carrer del Doctor Bonet
L’Ajuntament va portar a ter-
me, a principis d’octubre, les 
obres de reparació del ferm 
al carrer del Doctor Bonet, en 
un tram d’uns 40 m2, on s’ha-
via  aixecat el paviment i podia 
causar accidents.
La Brigada municipal, encarre-
gada de les obres, va comen-
çar per arrencar i sanejar el 

paviment malmès i després va 
formigonar. 
La zona es va tallar al trànsit 
de vehicles per a la reparació, 
que va durar tres dies. Però, 
el carrer es va mantenir tallat 
una setmana per tal que el nou 
paviment estigués en òptimes 
condicions per a la circulació 
de vehicles.
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L’Ajuntament va signar, el pas-
sat 13 d’octubre, el primer 
contracte de lloguer amb una 
empresa del poble de recent 
creació (del sector de la co-
municació i la distribució elec-
trònica) per a la utilització del 
Centre Municipal Compartit 
d’Activitats Empresarials, un 
espai d’allotjament empresari-
al d’iniciativa municipal. 
El Centre Municipal Compartit 
d’Activitats Empresarials està 
situat en un espai d’Els Ga-
lliners o Cases dels mestres, 
on actualment hi ha l’Escola 
de Música, concretament en 
el xamfrà entre l’avinguda dels 
Països Catalans i el carrer de 
Barcelona. La Brigada d’obres 
municipal ha portat a terme les 
obres d’habilitació de l’espai. 
Aquest centre, que s’ha ba-
tejat amb el nom de “La llan-
çadora”, disposa d’un rebe-
dor d’accés, un despatx de 
reunions, un lavabo, una sala 

comuna amb quatre llocs de 
treball separats per mampa-
res i una zona d’office. També 
oferirà subministraments, con-
nexió a Internet de fibra òpti-
ca, manteniment i neteja, alar-
ma de seguretat, domiciliació 
fiscal de l’empresa, projector 
i altaveus, arxiu i autoservei 
d’impressora i fotocòpies.
La utilització s’estableix mit-
jançant un contracte de llo-
guer, per un termini no supe-
rior a 12 mesos, que pot ser 
prorrogat fins a un màxim de 
tres anys. El cost mensual per 
a l’empresa és de 20€ més IVA.
Les empreses allotjades al 
Centre Municipal Compartit 
d’Activitats Empresarials “La 

llançadora” podran comptar 
també amb el suport del Ser-
vei d’Empresa i Ocupació de 
la Vall del Tenes (SEOVT) pel 
que fa a serveis complemen-
taris d’assessorament em-
presarial, tramitacions i forma-
ció vinculada.
L’Ajuntament posa aquest 
nou equipament a disposició 
d’empreses de nova creació o 
en procés de consolidació, pri-
oritàriament amb un màxim de 
5 anys d’antiguitat i engega-
des per persones emprenedo-
res empadronades al municipi. 
Encara queden despatxos 
lliures. Per a més informació: 
regidoria de Promoció econò-
mica. 

Obertura del Centre Municipal 
Compartit d’Activitats 
Empresarials
El nou Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials, que 
s’ha anomenat “La llançadora”, ja ha obert les portes amb el seu 
primer inquilí. 
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Arriba la Nit del Terror
La regidoria d’Infància i joventut ha organitzat, un any més,  
la Nit del Terror, que tindrà lloc el dissabte 7 de novembre.

Malgrat la Covid19, l’Ajunta-
ment. l’Associació Juvenil Tri-
cric i joves voluntaris del mu-
nicipi han preparat una nova 
edició de la Nit del Terror, que 
tindrà lloc el dissabte 7 de no-
vembre (sempre i quan la situ-
ació sanitària ho permeti), amb 
entrada anticipada i totes les 
mesures de seguretat vigents.
La Nit del Terror se situarà a 
l’Espai Municipal Can Malé, 
que obrirà les portes a les 17h. 
Per participar-hi, cal comprar 
una entrada anticipada, a la 
venda fins al dijous 5 de no-
vembre,  a través del web mu-
nicipal www.llicamunt.cat.
Les entrades, que són limi-
tades, s’adjudicaran per un 
horari de passi concret. Els 
passis són per grups de 4 per-
sones d’una mateixa unitat de 
convivència. El preu de l’entra-
da és de 3€ per persona.
L’activitat està dirigida a joves 
d’entre 12 i 30 anys.
Per a més informació, podeu 
posar-vos en contacte amb 
l’Espai Jove El Galliner a tra-
vés del telèfon 93 860 70 01, 
el WhatsApp 673 930 937 o 
Instagram @espaijovegalliner.
La Nit del Terror se celebra al 
voltant de la Nit de Halloween.
La nit del 31 d’octubre se ce-

lebra en molts llocs del món la 
Nit de Halloween, també cone-
guda com Nit de Bruixes o Nit 
dels Difunts. És una nit on els 
nens, joves i no tan joves sur-
ten al carrer per jugar al Trick 

or treat (literalment, “broma o 
regal”), s’organitzen festes de 
disfresses i es reuneixen per 
explicar històries de por, veu-
re  pel·lícules de terror o visitar 
cases encantades.

Ajut de la Diputació
La Junta de Govern Local del 
passat 14 de setembre va ac-
ceptar el fons de prestació Fi-
nançament d’activitats educa-
tives, esportives i juvenils, de 
18.450,45€, de la Diputació de 
Barcelona.  
Amb fons pretén assegurar la 
continuïtat dels serveis muni-

cipals d’educació, esports i jo-
ventut, facilitant-hi l’accés als 
col·lectius més vulnerables que, 
a causa de l’emergència sanità-
ria provocada per la COVID-19, 
poden estar patint una major 
situació de desavantatge i des-
vinculació de l’activitat educati-
va, esportiva i de joventut.

Apartat temàtic sobre Coronavirus  
al web municipal
El web municipal conté un 
apartat temàtic anomenat 
“Coronavirus” on trobareu to-
tes les notícies i anuncis pu-
blicats des de la declaració de 
l’Estat d’alarma, el passat mes 
de març, fins ara, relacionats 
amb aquesta temàtica, a més 
de vídeos i informació d’interès 
com enllaços al Departament 

de Salut de la Generalitat per 
trobar les dades actualitzades 
SARS-CoV-2, el mapa interac-
tiu de casos per municipis i les 
dades sobre la Covid-19 als 
centres educatius, i a la Dipu-
tació de Barcelona per trobar 
informació sobre la situació de 
la pandèmia.
www. llam.cat/coronavirus

Curs intensiu de monitor/a
Un any més, la regidoria d’In-
fància i Joventut ha organitzat, 
conjuntament amb la Manco-
munitat de la Vall del Tenes i 
els seus municipis, un curs in-
tensiu per aconseguir el títol de 
Monitor/a d’Activitats d’Edu-
cació en el Lleure.  
Aquest curs es realitzarà de 
forma presencial (sempre i 
quan la situació sanitària ho 
permeti), durant les vacances 
de Nadal (desembre i gener), a 
Lliçà d’Amunt. 
El  curs va dirigit a joves a par-
tir de 18 anys. 
Realitzant aquest curs s’obté 
el nou Diploma de Monitor/a 
d’activitats de lleure educatiu 

infantil i juvenil, atorgat per la 
Secretaria General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya. 
Per obtenir el títol oficial, 
l’alumnat ha de superar les tres 
etapes del curs:
1. Etapa lectiva de 100 hores 
presencials i 50 a distància.
2. Etapa de pràctiques de 160 
hores.
3. Memòria de les pràctiques.
Per a més informació podeu 
adreçar-vos a l’Espai Jove El 
Galliner presencialment de 
dilluns a divendres de 16h a 
20h, per correu electrònic el-
galliner@llicamunt.cat, per te-
lèfon 93 860 70 01 o per What-
sapp 673 93 09 37. 

Sortida a PortAventura
Després de l’èxit de l’any 
passat, la regidoria d’Infància 
i Joventut ha tornat a orga-
nitzar la sortida jove “Nadal 
a Portaventura”, perquè el 
jovent de 14 a 17 anys pugui 
gaudir d’un fantàstic dia en 
aquest parc d’atraccions a 
un preu molt econòmic (sem-
pre i quan la situació sanità-
ria ho permeti). 
La sortida, que tindrà lloc el 
dissabte 12 de desembre, té 
dos preus: 
• Preu subvencionat per 
l’Ajuntament: 30€ per a jo-
ves empadronats a Lliçà 
d’Amunt. 
• 37€ per a la resta de joves. 
El preu inclou l’autocar i l’en-

trada a PortAventura. 
L’autocar sortirà a les 8h de 
l’Espai Jove El Galliner. La 
tornada serà al mateix lloc 
entre les 20h i les 20:30h.
Inscripcions i pagament: del 
16 de novembre al 4 de de-
sembre a través del web mu-
nicipal www.llicamunt.cat. 
Les places són limitades. 
També s’haurà de fer arribar 
una autorització degudament 
emplenada i signada pel 
pare, mare o tutor/a legal a 
l’Espai Jove El Galliner, sen-
se la qual no es podrà assistir 
a la sortida.
Per a més informació podeu 
adreçar-vos a l’Espai Jove El 
Galliner. 

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

niT de Terror

Venda d’entrades a 
www.llicamunt.cat 

Preu: 3€. Entrades limitades 

moralescd
Anul·lat petit
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Gran final del concurs 
“Lliçà té talent”
Les actuacions tindran lloc el dissabte 14 de novembre, a les 19h, 
a l’Ateneu L’Aliança. 

Després de la semifinal del con-
curs “Lliçà té talent”, celebrada 
el passat 24 d’octubre, els cinc 
millors participants de cada ca-
tegoria (Kids, Teens i Sèniors), 
escollits pel jurat, passaran a la 
final, que se celebrarà el dissab-
te 14 de novembre, a les 19h, 
a l’Ateneu L’Aliança. Acabades 
les actuacions, s’anunciaran els 
guanyadors.
El primer premi de cada catego-
ria obtindrà 150€ i un diploma 
acreditatiu. 
A més, els tres guanyadors op-
taran a guanyar el premi gene-
ral al millor talent, consistent en 
500€ i un trofeu acreditatiu. 
El jurat està format per un mem-
bre de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, un professional del 
món teatral i artístic, un professi-

onal del món musical i del cant, 
i un professional del món de la 
dansa.
Per poder assistir de públic a la 
final de “Lliçà té talent” s’hauran 
d’adquirir entrades, que es po-
saran a la venda a través del web 
municipal: llam.cat/cromatica a 
partir del dilluns 2 de novembre 
i fins a omplir l’aforament de la 
sala, on, en tot moment, s’hau-
ran de complir les normes de se-
guretat i higiene com l’obligació 
de dur mascareta, desinfecció 
de mans a l’entrada i sortida del 
teatre, presa de temperatura, 
etc.
Les entrades s’hauran d’ad-
quirir per nuclis de convivència  
fins a un màxim de 5 persones 
per nucli. Aquests nuclis seuran 
junts dins del teatre respectant 

les mesures de distància amb la 
resta d’assistents. Si sou més, 
haureu de fer una segona reser-
va, però no es garantirà que pu-
gueu seure junts amb els de la 
reserva anterior.
En el moment d’adquirir les en-
trades es cobrarà una fiança de 
2€ per persona, que es retornarà 
un cop s’hagi assistit a l’activitat, 
que és gratuïta.
“Lliçà té talent” forma part de 
Cromàtica, la programació alter-
nativa a la Festa Major, que va 
començar al setembre i enllaça-
rà amb la programació de Nadal.  
Amb “Lliçà té talent”, l’Ajunta-
ment ha volgut organitzar una 
activitat que esdevingués  una 
mostra de diferents talents en 
qualsevol disciplina: cant, dan-
sa, humor, clown...

Concert de Dàmaris Gelabert
L’actuació tindrà lloc el dissabte 28 de novembre, a les 18h, al Pavelló 
de l’Institut Lliçà. 

Dins del cicle Cromàtica,  
l’Ajuntament ha organitzat un 
concert per a infants a càrrec 
de Dàmaris Gelabert, que tin-
drà lloc el dissabte 28 de no-
vembre a les 18h al pavelló de 
l’Institut Lliçà.
Dàmaris Gelabert i la seva ban-
da portaran a Lliçà d’Amunt el 
seu nou i vibrant directe “Mou 
el cos”, un concert non-stop 

per ballar i moure’s des del mi-
nut zero! 
Recordem que les entrades 
es van posar a la venda el 19 
d’octubre a través del web 
llam.cat/cromatica.
Les entrades s’han de comprar 
per nuclis de convivència, que 
seuran junts dins del pave-
lló, respectant les mesures de 
distància amb la resta d’assis-

tents. 
El preu de l’entrada és de 3€ 
per als nens i nenes fins a 10 
anys i de 5€ a partir de 10 anys. 
En tot moment s’hauran de 
complir les normes de segure-
tat i higiene com l’obligació de 
dur mascareta, desinfecció de 
mans a l’entrada i sortida del 
pavelló, presa de temperatura, 
etc.
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“Sexualitat sana”, primer tema del nou 
Programa de Formació i Suport a les 
Famílies 2020-2021

ESO?

Activitats gratuïtes. Places limitades en totes les xerrades amb inscripció prèvia.
Servei d’acollida per infants de 3 a 12 anys, imprescindible inscripció prèvia:llam.educació@llicamunt.cat o al 938 607 220 

1. QUAN L’ADULT TÉ POR:  
PARLEM DE SOBREPROTECCIÓ
Un nen o una nena sobreprotegit és un adult incapaç.
Darrera de la sobreprotecció hi ha progenitors espantats.
A càrrec de Marta Butjosa i Roca (Professora de secundària  
i terapeuta Gestalt).
Data: dilluns 19 d’octubre de 2020, a les 17.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, c/Castelló de la Plana, 11 

2. SEXUALITAT SANA
Taller participatiu centrat en la informació i estratègies per parlar de sexualitat 
amb fills i filles, així com a dotar els pares d’orientacions bàsiques sobre com 
parlar amb els fills i filles sobre sexualitat, i sobre com ajudar a disminuir l’im-
pacte de les possibles situacions de risc relacionades amb l’inici de la pràcti-
ca sexual, així com conèixer els recursos als que recórrer en cas de dubte o 
necessitat, tant per ells com pels seus fills. Es tracta de crear un espai on es 
puguin plantejar i compartir dubtes, per tal d’aprendre d’altres experiències i 
millorar les relacions amb els fills/es.
A càrrec de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
Data: dilluns 2 de novembre de 2020, de 17.30 a 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, c/Castelló de la Plana, 11

3. PANTALLES, ÚS O ABÚS?
Reflexionar sobre l’ús actual de tecnologies. On comença l’ús i on l’abús. 
Conèixer els riscos de penjar dades personals (fotos, vídeos...) a la xarxa. 
Donar una visió positiva de la utilització de pantalles al dia a dia.
A càrrec de David Sanitjas, tècnic del Programa de Prevenció  
de Drogues de la Vall del Tenes.
Data: dilluns 8 de febrer de 2021, de 17.30 a 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, c/Castelló de la Plana, 11

4. LÍMITS I NORMES A L’ADOLESCÈNCIA
Donar elements  que ajudin a les famílies d’adolescents a comprendre’ls  i 
acompanyar-los en aquesta etapa. Es tractaran temes sobre límits i normes i 
com posar-les en marxa, ja que es una eina imprescindible per aquesta etapa.
A càrrec de David Sanitjas, tècnic del Programa de Prevenció  
de Drogues de la Vall del Tenes.
Data: dilluns 22 de març de 2021, de 17.30 a 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, c/Castelló de la Plana, 11

5. I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?
Donar a conèixer a les famílies les opcions acadèmiques i laborals que tenen 
els seus fills i filles després dels 16 anys. Oferir un espai grupal per compartir 
preocupacions i dubtes de les famílies respecte al futur dels seus fills i filles. 
Informar dels diferents recursos dels que es disposa al municipi per a l’asses-
sorament dels i les joves i les seves famílies. 
A càrrec d’ Àlex Pardo, orientador acadèmic i laboral de  
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Data: dilluns 19 d’abril de 2021, de 17.30 a 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, c/Castelló de la Plana, 11

6. PAS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
Desmitificar l’institut, tant a nivell de funcionament com dels fets que hi passen. 
Crear un espai de debat on poder exposar i reflexionar sobre diferents neguits 
que puguin tenir les famílies. Fer palès la importància del vincle i comunicació 
amb l’adolescent.
A càrrec de David Sanitjas, tècnic del Programa de Prevenció  
de Drogues de la Vall del Tenes.
Data: dilluns 10 de maig de 2021, de 17.30 a 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, c/Castelló de la Plana, 11

ESO?

SEXE

Programa de formació 
i suport a les famílies

2020-2021

El Programa de Formació i 
Suport a les Famílies (PAF), 
que elabora la Regidoria 
d’Educació amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
pretén oferir formació per a 
famílies que abordi els te-
mes que els preocupen sobre 
l’educació dels fills i filles.
Aquesta formació, a través 
de xerrades, conferències, 
tallers i trobades interfamili-
ars, representa un espai, que 
es desenvolupa de manera 
activa, per tal de fer reflexio-
nar i participar a les famílies. 
Totes aquestes activitats són 
gratuïtes i cal inscripció prè-
via per assistir-hi: llam.edu-
cacio@llicamunt.cat o 93 860 
72 20.  
L’objectiu és dotar d’eines a 
les famílies en aquest camí 
de l’educació, entenent que 
fer de mare, pare o tutor/a 
se’n pot aprendre. Per això, 
us posem a l’abast l’adreça 
electrònica de la Regidoria 
d’Educació per tal que pro-
poseu activitats, xerrades 
o formacions que siguin del 
vostre interès: llam.educa-
cio@llicamunt.cat.
La primera activitat del pro-

grama d’enguany és un taller 
anomenat “Sexualitat sana”, 
a càrrec de l’Institut d’Estu-
dis de la Sexualitat i la Pare-
lla, que tindrà lloc el dilluns 
2 de novembre, de   17.30h 
a 19.30h, de forma telemà-
tica, donada la situació sani-
tària. Les persones inscrites 
rebran un enllaç per accedir 
a la plataforma online.
Aquest taller participatiu es-
tarà centrat en la informació 
i les estratègies per parlar de 
sexualitat amb els fills i filles. 
També es dotarà els pares i 
mares d’orientacions bàsi-
ques per ajudar a disminuir 

l’impacte de les possibles si-
tuacions de risc relacionades 
amb l’inici de la pràctica se-
xual, i de recursos als quals 
recórrer en cas de dubte o 
necessitat. En el taller es po-
dran plantejar dubtes i com-
partir experiències. 

Llibres per estrenar!
A part del lot de documents 
nous que arriba a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres mensualment, pro-
cedent de la Diputació de Bar-
celona, la biblioteca rep dues 
subvencions de la Generalitat 
per a l’adquisició de llibres i re-
vistes en català, i una d’elles per 
comprar en llibreries de proxi-
mitat. 
Aquest any, degut al confina-

ment i al tancament de la bibli-
oteca, s’han rebut un munt de 
llibres nous des del setembre. 
Per això, us animem a venir i a 
fer-hi una ullada, segur que en 
trobeu algun que és del vostre 
interès.
Dins de les novetats, es troben 
novel·les que van sortir pel Sant 
Jordi confinat, i també llibres de 
tots els àmbits del coneixement.
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Ciència i BiblioLabs
Del 14 al 29 de novembre se celebra la 25a 
edició de la Setmana de la Ciència.

Programació
DIJOUS 19 DE NOVEMBRE 
Hora: 19h
Conferència: “Isaac Asimov: 
utopia i robòtica” 
Isaac Asimov és un autor que 
dins del gènere de la cièn-
cia-ficció hem de situar entre 
els ‘optimistes’.  En la seva 
saga Fundació se’ns mostra 
l’intent de construir un món 
ideal a partir dels estralls de 
l’antic imperi espacial amb 
molts paral·lelismes amb el 
règim Nazi. En aquestes nar-
racions anirem veient les pro-
postes d’Asimov per crear 
un món ideal i quins són els 
perills interns i externs que 
ha d’afrontar aquesta socie-
tat ideal per seguir essent-ho. 
Fortament entremesclat amb 
aquesta saga tenim els seus 
personatges robot els quals 
veia d’una manera fortament 
positiva i als que va proposar 
que seguissin en tot moment 
‘les tres lleis de la robòtica’, 
assegurant així una coexis-
tència harmoniosa amb la hu-
manitat.
A càrrec de Plataforma Blanc 
i Negre.
Adreçat a joves i adults.
Inscripció prèvia a www.llica-
munt.cat/agenda
Aforament limitat. 

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
Hora: 11h
BiblioLab: “Projecte Arc de 
Sant Martí”
Els participants descobriran 
la relació existent entre llum 
i color. Podran “atrapar” un 
Arc de Sant Martí tot aprenent 
quins són els colors bàsics de 
l’espectre visible de la llum. 
A més, descobriran elements 
quotidians on s’utilitzen co-
lorants i experimentaran amb 
els conceptes de dissolució i 
dissolvent per crear les seves 
pròpies barreges acolorides.
A càrrec de Escuelab.
Adreçat a infants de 3 a 5 anys, 
acompanyats d’un adult. 
Inscripció prèvia a www.llica-
munt.cat/agenda
Aforament limitat.

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE
Hora: 18h
ACTIVITAT VIRTUAL a través 
de les xarxes socials de la bi-
blioteca (Instagram, Facebo-
ok i Twitter).
Any Internacional de la Sanitat 
Vegetal.

Xerrada: Introducció  
a “Fotosíntesi i vida”
La primera manifestació de la 
vida va donar lloc al món pro-
cariota, és a dir, cèl·lules sen-
se nucli i molt petites.  Uns és-
sers vius amb un gran poder 
bioquímic i metabòlic, que els 
va permetre (i els permet) viu-
re, fins i tot, en els racons més 
inhòspits de la Terra. Amb 
aquesta força van canviar el 
món. Un exemple meravellós, 
però no l’únic, és la fotosín-
tesi. Una gran revolució de la 
vida! Un pas evolutiu amb una 
immensa transcendència.
A càrrec de la lliçanenca i 
Doctora en Biologia, Maria 
Soley.

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
Hora: 11h
BiblioLab:  “Màgia o quími-
ca?”
Espai de joc i experimenta-
ció on els participants seran 
investigadors de primera mà, 
descobrint la ciència de for-
ma diferent, realitzant experi-
ments.
A càrrec de Con.ciencia.
Adreçat a infants de 6 a 10 
anys, acompanyats d’un adult. 
Inscripció prèvia a www.llica-
munt.cat/agenda
Aforament limitat. 

La Setmana de la Ciència, 
promoguda per la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la 
Innovació, té l’objectiu d’apro-
par la ciència i la tecnologia a 
la ciutadania.
Com no podia ser d’una altra 
manera, la temàtica de la Set-
mana de la Ciència d’aquest 
any se centra en la COVID-19, 
la seva evolució global i l’estat 
de la recerca sobre el corona-
virus SARS-CoV-2. Però tam-
bé tindrà altres temes centrals 
d’idèntica rellevància, com 
són, d’una banda, l’Any Inter-
nacional de la Sanitat Vegetal, 
i de l’altra, el centenari del nai-
xement de diferents persones 
que han estat referents als 

respectius camps de coneixe-
ment: el filòleg i lingüista An-
toni Maria Badia i Margarit; el 
químic Enric Casassas i Simó; 
la científica anglesa, Rosalind 
Franklin, clau en el descobri-
ment de l’ADN; i l’escriptor i bi-
oquímic Isaac Asimov. El me-
teoròleg, astrònom i sismòleg 
Eduard Fontserè i Riba també 
s’afegeix als homenatjats per 
l’SC’20 pel 150è aniversari del 
seu naixement.

La Setmana de la Ciència  
a la Biblioteca

La Biblioteca Ca l’Oliveres se 
suma un any més a la celebra-
ció de la Setmana de la Cièn-
cia i, aquest any, tot i la situa-
ció excepcional a causa de la 
COVID-19, també s’han orga-
nitzat algunes activitats per a 
petits i grans. 
Es vol apropar la ciència als 
més petits a través dels Bibli-
oLabs, tallers de creació i ex-
perimentació subvencionats 
per la Diputació de Barcelona. 
També es farà una conferèn-
cia sobre Isaac Asimov i i una 
petita introducció a la fotosín-
tesi i la vida de la mà de la lli-
çanenca i doctora en Biologia, 
Maria Soley. 
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Cada 25 de novembre cele-
brem el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència en-
vers les Dones.
Aquest dia commemorem la 
data en què es produí el violent 
assassinat de tres germanes, 
activistes polítiques, en mans 
de la policia secreta de la dic-
tadura de la República Domini-
cana al 1960. Per al moviment 
popular i feminista d’aquest 
país centreamericà,  aquestes 
dones han simbolitzat la lluita 
i la resistència. Al 1981 aquest 
moviment va iniciar la comme-
moració amb una convocatò-
ria anual i al 1999 l’Assemblea 
General de Nacions Unides va 
assumir la reivindicació.
Commemorem aquest dia ar-
reu del món per denunciar la 
violència que s’exerceix sobre 
les dones, que té el seu origen 
en la manca d’equitat i la discri-
minació, i per reclamar la seva 
eliminació. 
Tot i que les violacions són àm-
pliament rebutjades pel conjunt 
de la població, només respo-
nen a la punta de l’iceberg de 
les violències sexuals. Existei-
xen altres expressions de les 
violències sexuals, com l’as-
setjament sexual, que compten 
amb una alta tolerància social.
La violència masclista no és un 
problema “de” les dones. Tre-
ballem tots i totes per garantir 
el dret de les dones a viure lliu-
res de violències.

Commemoració a Lliçà 
d’Amunt

El mateix dimecres 25 de no-
vembre, a partir de les 17h, a 
l’era de la Biblioteca Ca l’Olive-

res, hi haurà la lectura d’un ma-
nifest commemoratiu a càrrec 
de la regidora d’Igualtat, gènere 
i LBTBI, Lourdes Martín. Tam-
bé es presentarà el vídeo “Lli-
çà d’Amunt contra la violència 
masclista”, creat amb la parti-
cipació de diferents col·lectius 
del municipi. I, seguidament, 
s’oferirà un concert reivindica-
tiu, a càrrec de joves lliçanencs, 
amb les actuacions de Katta 
Lana, Casual i Carla Escoi, que 
alçaran la veu contra la violèn-
cia masclista, i estrenaran dues 
peces musicals que han comp-
tat amb la col·laboració d’Iris 
Trujillo i Celia Galán; el concert 
està produït per P. Torres, Arny 
Vilax i LNDB. Si la situació sa-
nitària no permetés assistir a 
aquests actes, es podran vi-
sualitzar a través del canal de 
Youtube municipal. 
Per altra banda, a la notícia cor-
responent a la Commemoració 
del Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència envers 
les Dones del web municipal hi 
haurà un enllaç a la presenta-
ció online “Violències masclis-
tes: prevenció i sensibilització” 
a càrrec de l’educadora social, 
especialitzada en sexualitat, 
gènere i feminisme, Maria Gis-
pert.  

I, una acció més de sensibilit-
zació i prevenció de la violència 
de gènere serà la difusió d’un 
flyer amb l’eslògan general 
“Travessem la porta morada” 
i una composició feta amb els 
eslògans presentats al Concurs 
d’eslògans per a joves contra 
la violència de gènere celebrat 
l’any passat. 
Per la seva banda, la regidoria 
d’Infància i Joventut donarà a 
conèixer un grup de joves ac-
tivistes del col·lectiu LGTBIQ+ 
@golfxs, que participarà a les 
activitats organitzades per la 
regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI, així com en el Punt 
d’Informació i Dinamització en 
Centres d’Educació Secundà-
ria (PIDCES) que s’ofereix als 
Instituts. I la regidoria de Trans-
port públic i mobilitat posarà 
banderetes commemoratives 
de la jornada en els busos ur-
bans. 
A més, l’entitat local Amunt 
Dones, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, ha organitzat 
un concurs literari/fotogràfic 
anomenat “Violència de gènere 
en temps de confinament: una 
doble condemna”; es poden 
consultar les bases al a través 
del Facebool de l’entitat: www.
facebook.com/amunt.dones/

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

Accions en relació a la violèn-
cia de gènere al municipi

La regidoria d’Igualtat, gènere i 
LGTBI té un registre de tots els 
casos de violència de gènere al 
nostre municipi, que no està al 
marge d’aquesta problemàtica.
Aquesta regidoria i la d’Acció 
social porten a terme accions 
de sensibilització i de prevenció 
de la violència de gènere com el 
Punt lila, tallers de defensa per-
sonal, consciència i autoestima, 
taller de prevenció a les esco-
les i instituts... I, existeix el Punt 
d’Assessorament a la Dona 
sobre Igualtat d’Oportunitats 
(PADI), que fa atenció psicològi-
ca, social i jurídica a les dones 
que pateixen o han patit una 
situació de violència de gènere. 
Totes aquestes accions es tre-
ballen de forma coordinada 
amb la Policia Local, els Mossos 
d’Esquadra, els Centres d’Aten-
ció Primària, el Consell Comar-
cal (cases d’acollida) i altres 
agents implicats. 
També es treballa la inserció la-

boral de les víctimes amb deri-
vacions al servei d’ocupació 
municipal i amb acords amb 
l’Oficina de Treball de la Gene-
ralitat.  
Quan hi ha menors a càrrec, 
també es fa suport a través de 
l’educadora social per a la pro-
tecció dels infants i hi ha una 
coordinació amb el Punts de 
Trobada de Granollers quan hi 
ha una sèntència jurídica que ho 
dictamina per a les visites dels 
progenitors. 
Per dur a terme tota aquesta 
tasca, treballadores i educado-
res socials, juntament amb la 
Policia Local, reben formació 
específica en matèria de violèn-
cia de gènere. També es formen 
els voluntaris i les associacions 
implicades en aquesta lluita. 
L’Ajuntament està adherit al 
Pacto estatal contra las violenci-
as de género, que recull mesu-
res destinades a frenar i atendre 
la violència de gènere, i destina 
uns diners perquè l’Ajuntament 
apliqui aquestes mesures, les 
quals ha de justificar.  

moralescd
Anul·lat petit
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Ara el Gran Recapte 
d’Aliments és més necessari 
que mai!

El Gran Recapte d’Aliments a 
Catalunya és una campanya de 
recollida d’aliments bàsics per 
aconseguir que les persones 
més necessitades del nostre 
entorn rebin ajuda alimentà-
ria; també serveix per donar a 
conèixer la situació per la qual 
passa aquest grup. La campa-
nya la duen a terme simultàni-
ament els quatre Bancs d’Ali-
ments de Catalunya.
La irrupció de la COVID19 ha 
comportat una emergència sa-
nitària a la que ha seguit una 
emergència social sense pre-
cedents. Els Bancs dels Ali-
ments de Catalunya han vist 
augmentar la demanda d’ali-
ments en un 40% en els dar-
rers mesos. En aquests mo-
ments, 265 mil persones reben 
ajuda alimentària dels Bancs 
dels Aliments. És per això que 
la campanya del Gran Recapte 
és imprescindible aquest any 
per poder contribuir a garantir 
el dret a alimentació de milers 

de persones, en un context en 
què la demanda no para d’aug-
mentar.
La recollida solidària d’aliments 
a Lliçà d’Amunt començarà el 
divendres 27 de novembre i fi-
nalitzarà el diumenge 29 de no-
vembre al migdia.
Com cada any, la campanya 
comptarà amb persones vo-
luntàries que estaran durant 
aquests dies coordinant la re-
collida d’aliments en els punts 
de venda col·laboradors. Si 
vols fer-te voluntari, truca a 
Serveis Socials: 93 860 72 20 
(del 2 al 19 de novembre).
Els punts de venda adherits a 
la campanya són: 
- Supermercat Bon Preu - La 
Cruïlla
- Supermercat Dia - La Cruïlla
- Supermercat Sorli Discau – 
Ca l’Artigues
- Supermercat Esclat – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – nucli 
urbà

- Supermercat Condis – Can 
Salgot
- Supermercat Condis – Palau-
dàries
- Supermercat Bon Area – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – Lliçà 
de Vall
- Supermercat Lidl - Can Mont-
cau 
Tots els productes recaptats es 
destinaran a “El Rebost”, el lo-
cal del Banc d’Aliments de Lli-
çà d’Amunt.
Actualment, els beneficiaris 
del Banc d’Aliments de Lliçà 
d’Amunt són unes 167 famí-
lies del municipi (468 persones) 
amb dificultats econòmiques. 
Des de la declaració de l’Estat 
d’alarma per la crisi sanitària de 
la Covid-19 fins ara, els benefi-
ciaris s’han incrementat; hi ha 
32 famílies més (103 persones). 
La campanya d’enguany del 
Gran Recapte se celebrarà 
amb totes les garanties sanità-
ries pertinents. 

La recollida solidària d’aliments a Lliçà d’Amunt tindrà lloc del 27 al 
29 de novembre en els supermercats adherits a la campanya.

moralescd
Anul·lat petit
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Per Reis, cap infant sense 
regal!
Torna la campanya solidària de recollida de joguines i d’apadrinar 
cartes de Reis. 

La regidoria d’Acció social 
torna a proposar dues opci-
ons per participar en la Cam-
panya solidària “Per Reis, 
cap infant sense regal!”, una 
campanya que es va engegar 
fa cinc anys. 
L’objectiu d’aquesta campa-
nya és recaptar joguines per 
a diverses franges d’edat per 
repartir-les entre els nens i 
joves beneficiaris de Serveis 
Socials i que cap es quedi 
sense joguina la nit màgica 
de Reis.
Les persones que vulguin 
col·laborar-hi poden:
• Portar joguines noves.
• Apadrinar una carta de Reis.
El lliurament de joguines no-
ves i regals de les cartes es 
pot fer del 7 a l’11 de desem-
bre, de dilluns a divendres, 
de 16h a 20h, al Parc de Can 
Godanya. 
La recollida de cartes es farà 
del 27 de novembre al 4 de 
desembre, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14h, i els dilluns 
també de 16h a 17h, a les 
dependències de la regidoria 

d’Acció social.
Us recordem en què consis-
teix l’opció d’apadrinar una 
carta de Reis. Els nens i jo-
ves beneficiaris de Serveis 
Socials escriuran una carta 
als Reis i les persones que 

vulguin fer realitat la seva 
petició podran recollir una 
d’aquestes cartes i comprar 
un regal concret per a una 
persona determinada.
Més informació, a la regidoria 
d’Acció Social.

Telèfon 938 414 612- 618 985 122, info@academiainformat.cat-
www.academiainformat.cat - c/ La Sagrera, 24, Lliçà d'Amunt.

PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA 

REEDUCACIÓ LLENGUATGE
MEDIACIÓ FAMILIAR

COACHING
 

INFORMA'T sobre...
MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

       DIBUIX AMB AQUAREL·LA
       ATENCIÓ ONLINE

REFORÇ DE PRIMÀRIA, ESO,
BATXILLERAT, 

PROVES D'ACCÉS,
FORMACIÓ D'ADULTS

COOPERATIVA INFORMA'T- CENTRE DE FORMACIÓ I PSICOPEDAGOGIA

Grup de Suport Emocional 
i Ajuda Mútua
Com l’any passat, l’Ajuntament, 
conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona, ha organitzat un 
Grup de Suport Emocional i Aju-
da Mútua (GSAM).
El model de Grup de Su-
port Emocional i Ajuda Mútua 
(GSAM) és una modalitat d’in-
tervenció psicosocial que pretén 
reduir l’impacte negatiu de la 
cura que a vegades poden ex-
perimentar els cuidadors i cuida-
dores no professionals, i millorar 
la qualitat de vida de les perso-
nes en situació de dependència, 
discapacitat i salut mental.
L’objectiu general del Grup de 
Suport Emocional i Ajuda Mú-
tua és millorar la qualitat de vida 
de les persones cuidadores no 
professionals i de les persones 
en situació de dependència, 
discapacitat i salut mental. Es 
tracta d’un recurs que promou 
el suport emocional i la relació 
entre persones cuidadores que 
comparteixen una mateixa pro-
blemàtica, per tal que se sentin 
recolzades en el procés de cura 
de la persona en situació de de-
pendència. 
Els objectius són:
- Generar vincles de relació, de 
recolzament i d’ajuda mútua en-
tre les persones cuidadores per-
què puguin compartir l’experi-

ència de cuidar d’una manera 
satisfactòria.
- Oferir estratègies la persona 
cuidadora perquè gestioni favo-
rablement necessitats i conflic-
tes.
- Donar suport a la persona cui-
dadora per a la gestió d’emoci-
ons i sentiments que surtin du-
rant el procés de cura per tal de 
prevenir i evitar situacions d’es-
gotament.
- Informar a les persones cuida-
dores dels diferents recursos de 
suport que hi ha al seu territori 
o de les diferents entitats públi-
ques i privades que els poden 
ajudar.
L’inici del GSAM per a cuidadors 
no professionals està previst 
per principis de novembre, els 
dilluns de 17.30h a 19h, a la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres; seran 10 
sessions d’una hora i mitja. 
Les persones interessades a 
participar-hi poden posar-se 
en contacte amb la regidoria 
d’Acció social per realitzar la 
inscripció, que és gratuïta.
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Insonorització d’una aula 
de l’Escola de Música
A petició de la direcció de 
l’escola, l’Ajuntament va en-
carregar la insonorització de 
l’aula 8 de l’Escola de Músi-
ca, situada a la planta baixa 
de l’edifici 2. L’empresa Not-
son Acustica va instal·lar-hi, 
el passat mes de juliol, un 
sostre acústic format per pla-

ques absorbents que millora 
les prestacions de l’aula per a 
tocar instruments. 
Aquesta actuació ha tingut un 
cost de 2.694 € + IVA.
La seu a Lliçà d’Amunt de 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes està situada al re-
cinte d’Els Galliners. 

L’Ajuntament cedeix espais per a la 
campanya de vacunació contra la grip
Seguint les recomanacions del 
Departament de Salut de la Ge-
neralitat i amb l’objectiu de reduir 
les visites als Centres d’Atenció 
Primària (CAP) i evitar-ne la con-
gestió, l’Ajuntament va cedir es-
pais municipals per a la campa-
nya de vacunació contra la grip, 
que va tenir lloc durant tres dies 
(15, 21 i 23 d’octubre), en hora-
ri de matí o tarda, depenent de 
l’equipament: Centre Cívic Ca 
l’Artigues, Centre Cívic Palaudà-
ries i Biblioteca Ca l’Oliveres. 
La grip és una infecció vírica de 
les vies respiratòries molt conta-
giosa, que arriba amb l’hivern, 
per això la tardor és el període 
adequat per vacunar-se. 
La vacunació contra la grip es-
tacional s’adreça especialment 
a les persones que tenen un alt 
risc de complicacions si la patei-
xen i també a les persones que 
poden transmetre-la a aquest 
col·lectiu:
• Persones de seixanta anys o 
més.
• Embarassades.
• Infants d’entre 6 mesos i 2 anys 
amb antecedents de prematuri-
tat.
• Persones amb malalties cròni-
ques que la grip pot agreujar.
• Persones de centres per a la 
gent gran o altres institucions 

tancades.
• Persones amb obesitat mòrbi-
da.
• Persones que en cuiden d’al-

tres que pertanyen a qualse-
vol dels col·lectius esmentats 
o que hi estan en contacte.
• Professionals de la salut.

IMPREMTA a
CA L’ARTIGUES!
Tot tipus d’impresos! 

938 414 054 - 665 775 386 

C/ de l’Urgell, 78, baixos - Lliçà d’Amunt

www.grafiquesforte.cat

info@grafiquesforte.cat

Regals personalitzats

Mascaretes personalitzades
a partir de 10 unitats

(Consulta unitats mínimes)

+ INFO
(atenció presencial 

amb cita prèvia)
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Les piscines i l’estimació feta durant els mesos de confinament han fet incrementar la factura de l’aigua durant l’estiu. 
Sorea revisarà de forma personalitzada les reclamacions.

L’aigua: conceptes de la factura, bonificacions  
i mesures d’estalvi

Malgrat que les tarifes munici-
pals de l’aigua no han augmen-
tat des del 2017, l’Ajuntament 
ha detectat increments en el 
rebut de l’aigua d’habitatges 
del municipi en la factura equi-
valent als mesos d’estiu.
A Lliçà d’Amunt, majoritàri-
ament amb una tipologia de 
cases unifamiliars, les famílies 
tenen piscina pròpia i han de 
ser conscients que a l’estiu 
incrementen força el consum 
d’aigua. Precisament aquest 
any, degut a la situació sani-
tària, moltes famílies han pas-
sat les vacances a casa i han 
augmentat les compres de 
piscines. 
Per altra banda, cal tenir en 
compte que la companyia ad-
judicatària del servei d’aigua, 
Sorea, durant els mesos de 
confinament no va poder re-
alitzar, en tots els casos, una 
lectura manual dels comp-
tadors. Segons Sorea, en un 
20% dels abonats  es va fer 
una estimació del consum te-
nint com a referència les fac-
tures dels mateixos mesos 
de l’any anterior. Ara, un cop 
s’ha tornat a fer una lectura 
real, Sorea ha computat en 
la darrera factura l’increment 
total dels tres mesos que ini-
cialment es van estimar, una 
acció que ha fet saltar de tram 
el preu de l’aigua. Per evitar el 
malbaratament del recurs, el 
preu de l’aigua s’estipula en 
funció del volum de consum, 
que s’estableix per trams. 
Quan es gasta més i se salta 
de tram, l’aigua és més cara. 
Tot i això, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) va prendre 
una mesura d’ajuda a la crisi 
i va reduir a la meitat el preu 
del cànon que cobra amb la 
factura de l’aigua durant els 

mesos d’abril i maig. Per això, 
en l’apartat corresponent al 
cànon de les factures, poden 
aparèixer 3 blocs per reflectir 
els diferents preus aplicats du-
rant els diferents períodes. 
També existeixen bonificaci-
ons i ajudes, que alguns col-
lectius poden sol·licitar, com 
l’ampliació de trams segons 
el nombre de persones empa-
dronades, la tarifa social i el 
fons de solidaritat. 
L’Ajuntament recorda que els 
abonats sempre tenen dret 
a presentar una reclamació a 
Sorea si estan disconformes 
amb el rebut de l’aigua, a tra-
vés dels seus diversos canals 
de contacte. 
De fet, Sorea ha manifestat el 
seu compromís de revisar cas 
per cas les reclamacions que es 
formulin en relació amb la fac-
turació durant l’estat d’alarma, 
cosa que ja ha fet en una cin-
quantena de casos. En cas que 
hi hagi algun error provocat per 
l’estimació de consum, s’ajus-
tarà la facturació i es repartirà el 
consum real proporcionalment 
entre els períodes afectats.

CONCEPTES O PARTS DE 
LA FACTURA DE L’AIGUA

Els preus del servei de l’aigua 
s’elaboren tenint en compte 
les característiques específi-
ques de cada servei, els seus 
costos de gestió i la legislació 
vigent.
Els factors que determinen el 
preu de l’aigua a cada muni-
cipi són diversos: l’escassetat 
o abundància de recursos hí-
drics; l’origen de l’aigua (sub-
terrània, superficial, de mar) i 
el seu cost d’extracció i trac-
tament; la mida i el tipus de 
nucli urbà (ciutats compactes 

o disseminades); l’estat de les 
infraestructures; els criteris 
per finançar el manteniment, 
i altres factors com la qualitat 
del servei, l’eficiència, l’experi-
ència, la tecnologia, la innova-
ció, la qualificació i la formació 
del personal, etc.
La factura inclou el concepte 
AIGUA, que es compon per 
dues parts, una de fixa deno-
minada quota i una part varia-
ble o consum. 

Quota
La part fixa és la que paguen 
tots els usuaris, hagin o no 
hagin consumit aigua, com a 
contribució als costos fixos de 
gestió del servei. L’import de 
la quota fixa de servei depèn 
del tipus de comptador instal-
lat en el domicili i aquest varia 
segons el tipus d’immoble i 
cabal necessari. Es pot con-
sultar a la factura de l’aigua el 
diàmetre del comptador.

Consum
La part variable de la factura 
correspon al consum de cada 
immoble i, sobre aquest con-
sum, s’apliquen tarifes crei-
xents, en funció dels trams 
definits a l’estructura tarifària 
del municipi. 

Conservació del comptador
La conservació del comptador 
és un altre concepte de la fac-
tura de l’aigua. La recaptació 
obtinguda per aquest concep-
te es destina al manteniment 
de l’equip de mesura, es-
sencial per tal d’assegurar la 
qualitat del servei. Els equips 
que presenten incidències se 
substitueixen i es promou la 
instal·lació dels models de 
comptador més innovadors 
que permeten la telelectura.

Cànon de l’aigua
Aquest tribut es recapte per 
compte de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, dependent de 
la Generalitat de Catalunya. 
Inclou una part fixa o mínim 
i una part variable en funció 
del consum, que es factura a 
preus creixents. La Generalitat 
destina la recaptació d’aquest 
tribut a la inversió i explotació 
dels sistemes de sanejament, 
els embassaments i la res-
ta d’infraestructures de pro-
ducció i transport d’aigua de 
Catalunya, a la prevenció en 
origen de la contaminació, i 
als costos de planificació hi-
drològica, inspecció i control 
d’aigües. La taxa es publica al 
DOGC i a la web de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Xarxa de sanejament
Un altre concepte de la fac-
tura és la taxa de la xarxa de 
sanejament, aliena al servei 
d’abastament d’aigua, però 

que pertany a l’anomenat Ci-
cle de l’aigua i s’inclou a la 
factura per simplificar i opti-
mitzar la gestió tant al ciutadà 
com a l’administració. 

BONIFICACIONS I AJUDES

Existeixen bonificacions i aju-
des, que alguns col·lectius po-
den sol·licitar, com l’ampliació 
de trams segons el nombre de 
persones empadronades, la ta-
rifa social i el fons de solidaritat. 

Ampliació de trams segons 
el nombre de persones em-
padronades
Si sou més de 3 persones em-
padronades podeu sol·licitar 
una ampliació dels trams per 
poder reduir l’import de la fac-
tura. S’amplia el 1r 2n i 3r tram 
de consum en 3 m3 al mes, 
respectivament, per cada 
membre addicional a 3.
Al sol·licitar l’ampliació de 
trams pel cànon de l’aigua 
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Consells d’estalvi d’aigua
L’aigua és un recurs limitat que 
cal consumir de forma respon-
sable durant tot l’any. 

A casa
• Instal·la airejadors a les ai-
xetes de la cuina i dels banys, 
pots arribar a utilitzar fins a un 
50% menys d’aigua per un ma-
teix ús.
• Una aixeta normal i corrent 
que goteja gasta més de 90 li-
tres a la setmana. Comprova 
que les aixetes quedin ben tan-
cades després de fer-les servir.
• Ajusta el nivell del flotador de 
la cisterna del bany per estalvi-
ar fins a dos litres d’aigua cada 
vegada que estires la cadena.
• Revisa la cisterna del bany 
afegint colorant alimentari al di-
pòsit. Si al cap de mitja hora el 
colorant apareix a la tassa, vol 
dir que hi ha una fuita. 
• Evita estirar la cadena més ve-
gades del que és necessari. Un 
mocador de paper, un insecte o 
una closca de pipa no són mo-
tiu de pes per gastar l’aigua que 
conté un dipòsit de 10/12 litres. 
Fes servir el dipòsit de les es-
combraries orgàniques.
• No llencis oli, pintures, burilles, 
plàstics, compreses... a l’ino-
dor, ja que són residus conta-
minants molt difícils d’eliminar, 
que obstrueixen les canonades 
i afecten al bon funcionament 
de les depuradores. 
• Si t’has de comprar algun 
electrodomèstic, busca’n un 
amb les especificacions de 
“Producte Ecològic”; no només 
et permetrà estalviar aigua, sinó 
també electricitat.
• No utilitzis la rentadora o el 
rentaplats si no estan plens. 
Cada vegada que els fas servir 
consumeixes una mitjana de 95 
litres, quan un rentat complet 
gasta menys que dos a mig 
omplir.
• A l’hora de fregar, omple la 
pica per rentar tots els plats 
bruts; esbandeix-los tots junts i 
ajusta la pressió de l’aixeta a la 

que realment necessitis.
• Omple un recipient per rentar 
la fruita. Si ho fas amb l’aixeta 
oberta estaràs gastant el doble 
d’aigua. Després pots utilitzar 
l’aigua del recipient per regar.

Amb la higiene personal
• Canvia les banyeres per dut-
xes diàries de 5 minuts, estal-
viaràs fins a 400 litres a la set-
mana.
• Instal·lar una dutxa amb siste-
ma de microdispersió o aireja-
dors et permetrà estalviar una 
gran quantitat d’aigua, fins al 
50%.
• No deixis l’aixeta oberta men-
tre t’afaites o et rentes les dents. 
Si et rentes les dents tres vega-
des al dia amb l’aixeta oberta, 
estaràs gastant més de 10.000 
litres l’any.

Al jardí
• Cultiva plantes autòctones, 
que requereixen un consum 
d’aigua més baix; són més 
resistents a l’aigua i igual de 
boniques.
• Rega les plantes a primera 
hora del matí o abans que es 
faci fosc per evitar l’evaporació 
de l’aigua i disminuir la quantitat 
d’aigua necessària.
• No reguis el jardí en excés. 
N’hi ha prou amb fer-ho cada 4 
o 5 dies a l’estiu i cada 15 dies 
a l’hivern.
• Fes servir el reg automàtic ja 
que et permet marcar la fre-
qüència i el temps ajustats a les 
necessitats de les plantes.
• Com a norma general, si has 
de llençar o abocar aigua neta, 
no ho facis mai sobre una zona 
seca, aprofita per regar les 
plantes o jardins.

Altres usos
• Renta el cotxe als rentacotxes 
automàtics, que estan pensats 
per fer un ús eficient de l’aigua. 
• Participa activament a l’estal-
vi d’aigua i aconsella als altres 
quan detectis usos inapropiats.

L’aigua: conceptes de la factura, 
bonificacions i mesures d’estalvi

L’aigua: un recurs limitat
De la mateixa manera que sa-
bem que la matèria ni es crea 
ni es destrueix, sinó que es 
transforma, hem de saber que 
l’aigua present al nostre pla-
neta des de temps immemori-
als ha estat sempre la matei-
xa, és a dir, no en podem tenir 
ni més ni menys.
Només una petita part, que 
suposa menys d’un 1%, és 
aigua dolça aprofitable per als 
organismes terrestres del pla-
neta i, especialment, per a les 
persones, ja que la resta és ai-
gua subterrània o es troba en 
estat sòlid en forma de gel a 
les muntanyes o als pols.
L’acció de l’home ha incidit 
en la qualitat de l’aigua que 
tenim, de la mateixa manera 
que la demanda ha anat aug-
mentant exponencialment a 
mesura que la població s’ha 
incrementat i les nostres so-

cietats han anat evolucionant.
L’OMS considera que la quan-
titat d’aigua per persona i dia 
hauria de ser d’uns 100 litres, 
tenint en compte les necessi-
tats bàsiques de les persones 
i les de la indústria i l’agricultu-
ra, així com els manteniments 
dels sistemes aquàtics i dels 
recursos naturals dependents 
de l’aigua dolça.
La disponibilitat d’aigua po-
table al nostre habitatge és 
conseqüència d’un procés 
de potabilització i distribució 
molt costós que les adminis-
tracions públiques ens garan-
teixen i ens gestionen mitjan-
çant el Pla hidrològic.
Una bona gestió de l’Adminis-
tració ens ha de garantir una 
bona qualitat de vida, però 
també implica el compromís 
de l’usuari final (cada un de 
nosaltres) per tal de fer un ús 

més eficient de l’aigua sense 
renunciar a aquesta qualitat 
de vida.
Cal afrontar la manca d’aigua 
i la sequera d’una manera 
responsable, fent un consum 
racional i utilitzant l’aigua es-
trictament necessària.

Recordeu:
• L’aigua és essencial per la 
vida
• Tota la vida està intercon-
nectada a través de l’aigua
• L’aigua és limitada i es pot 
esgotar
• L’aigua s’ha de conservar
• L’aigua és un bé comú
• Ningú té dret a malbaratar 
l’aigua
• No hi ha substitut per l’aigua

No podem llençar ni una gota 
aigua, tots en som responsa-
bles!

s’apliquen automàticament les 
bonificacions a l’aigua. 
I, cada persona amb un grau de 
disminució superior al 75% o 
amb un nivell III de dependèn-
cia reconegut per resolució de 
l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials computa com 
a dues persones a efectes de 
considerar l’ampliació de trams.

Tarifa social
La tarifa social és una bonifi-
cació que s’aplica al cànon 
de l’aigua  per a titulars que 
tinguin reconegut l’informe de 
vulnerabilitat expedit pels Ser-
veis Socials (cal fer la sol·lici-
tud a l’Ajuntament).
La tarifa és de 0€/m³ si el con-
sum no supera el primer tram 
del cànon de l’aigua (18 m³ en 
factures bimestrals o 27m³ en 
factures trimestrals). Aquest 
límit pot variar segons el nom-

bre de persones que conviuen 
a l’habitatge, si l’abonat dis-
posa d’ampliació de trams del 
cànon de l’aigua. Si es passa 
d’aquest consum, s’aplica una 
reducció del 50% en el preu 
de tots els trams, inclòs el pri-
mer. 

Fons de solidaritat
El Fons de Solidaritat és un 
ajut municipal per cobrir els 
rebuts impagats de persones 
vulnerables. S’aplica sobre la 

totalitat o una part del rebut 
de l’aigua i és compatible amb 
altres bonificacions.
L’aplicació d’aquesta ajuda 
queda supeditada a la vigèn-
cia del conveni on s’estableix 
la creació del Fons de Solidari-
tat entre Sorea i l’Ajuntament. 
El conveni actual té una vigèn-
cia fins al 2022.
Per sol·licitar l’ajut, cal adre-
çar-se als Serveis Socials, 
que, un cop avaluat el cas, 
tramiten l’ajut amb Sorea.
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1.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d’Alcaldia emesos del 6 
de juliol al 10 de setembre de 
2020, que van del número 512 
al 647.  

2.- Aprovació dels Comptes 
Generals de l’exercici 2019. 
El Ple va aprovar els estats i 
comptes anuals de l’Ajunta-
ment corresponents a l’exercici 
2019.   

3.- Afers urgents.
No n’hi havia.

4.- Mocions. 
- Moció de Ciutadans sobre 
l’elaboració d’un pla municipal 
en contra de l’okupació il·legal 
d’habitatges.
Després d’un extens debat, 
aquesta moció es va deixar so-
bre la taula. 

- Moció de Ciutadans de suport 
a la jornada continuada escolar. 

5.- Precs i Preguntes. 
En Comú Podem va formular 
preguntes en relació a: me-
sures de seguretat davant 
la Covid-19 als centres edu-
catius; la publicació d’infor-
mació sobre l’evolució de la 
pandèmia al poble; la reo-
bertura del CAP de Palau-
dàries; la col·laboració amb 
L’Aliança per a l’obtenció 
de la llicència ambiental de 
l’ateneu; projectes de promo-
ció econòmica a Can Malé; i 
mesures per combatre la falta 
de civisme a les zones de ba-
teries de contenidors. 

Ple ordinari del 24 de setembre (telemàtic)

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en els Plens? 

Míriam Remolà 
s’acominada com a 
regidoria
Un cop finalitzats els punts 
de l’ordre del dia del Ple 
municipal del passat 24 
de setembre, la regidora 
d’ERC Míriam Remolà va 
anunciar en directe la seva 
renúncia a l’acta de regidora 
de l’Ajuntament per motius 
personals. En el seu comiat, 
Remolà va adreçar unes 
paraules d’agraïment “a 
tots el que han fet la seva 
experiència més enriquidora” 
i va encoratjar el govern a 
seguir treballant pel poble. 
L’Alcalde i els portaveus 
d’ERC, En Comú Podem i 
Junts van manifestar-li el seu 
agraïment per la feina feta i la 
dedicació, tant a l’oposició 

com al govern municipal.
Míriam Remolà ha estat re-
gidora d’ERC des de l’ante-
rior legislatura (2015-2019) i 
va formar part de l’equip de 
govern de febrer del 2016 a 
setembre del 2017 portant les 
regidories de Barris i Joven-
tut i amb funcions d’adjunta a 
la regidoria de Cultura. 
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La Tarda Jove de la Metropolitana Nord 
incorpora el Whatsapp a les vies  
de consulta habituals
Des de juny, les unitats 
d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva (ASSIR)  de la 
Metropolitana Nord han in-
corporat el Whatsapp a les 
seves tardes joves per tal de 
fer aquest servei encara més 
proper, immediat i atractiu i 
s’incentivi la seva utilització 
entre el jovent. 
L’atenció que s’ofereix via 
Whatsapp és el mateix que 
es proporciona a les sessions 
presencials. Una llevadora rep 
els missatges dels usuaris i, 
segons el tipus de consulta i 
necessitat, dona resposta a 
través de la mateixa aplicació 
o mitjançant una trucada tele-
fònica. I, si cal, el pot citar per 
una cita presencial o progra-
mar una visita amb ginecolo-
gia per a consultes sobre pa-

tologia. 
La Tarda Jove és un servei 
que els professionals de l’AS-
SIR posen a disposició d’ado-
lescents i joves menors de 25 
anys a diversos CAP del ter-
ritori. 
L’objectiu d’aquestes sessi-
ons és oferir-los un espai con-
fidencial i gratuït on poder in-
formar-se i demanar ajuda en 
qualsevol aspecte relacionat 
amb la salut sexual i repro-
ductiva. Aquestes consultes 
obertes són ateses inicialment 
per una llevadora, però tam-
bé disposen de professionals 
dels camps de la psicologia i 
la ginecologia.
Les consultes més freqüents 
que l’ASSIR de la Metropolita-
na Nord rep a les seves tardes 
joves estan relacionades amb 

els mètodes anticonceptius i 
la prevenció de les infeccions 
de transmissió sexual (ITS), el 
tractament de la contracepció 
d’urgència i la interrupció vo-
luntària de l’embaràs. 

Com contactar?

Per poder contactar telefòni-
cament o via Whatsapp amb 
el servei Tarda Jove de l’AS-
SIR del vostre territori, podeu 
fer-ho al 93 879 24 24 i al 634 
66 70 34 (número per l’aplica-
ció de missatgeria). L’horari 
d’atenció de 17 a 19:30h els 
dijous laborables. 
Mitjançant aquests telèfons 
també podreu consultar els 
centres i horaris de les sessi-
ons presencials en cas de vo-
ler assistir-hi. 

Tarda Jove 2020 
ASSIR Granollers 

Atenem les teves consultes per 
telèfon i Whatsapp
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CAP Vallès Oriental 93 879 24 24 

634 66 70 34 
Dijous de 17 a 19.30 hores 

Encara 
més a 

prop teu! 

El bus exprés e7 recupera 
el servei feiner al 100%
La línia de bus exprés e7, que 
cobreix el tram entre el corredor 
del Tenes i Barcelona, va patir 
reduccions en el servei després 
de la declaració de l’Estat d’alar-
ma a causa de la crisi sanitària 
de la Covid-19. A partir de l’es-
tiu, el servei va anar augmen-
tant les expedicions. I, a finals 
de setembre, la línia ja  prestava 
el servei dels dies feiners amb 

el total d’expedicions que feia el 
passat mes de març, abans de 
l’Estat d’alarma.

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

Ampliació del servei al CAP Palaudàries
El Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya 
va decidir millorar el servei 
sanitari del  Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Palaudàries, a 
partir del passat 5 d’octubre, 
amb l’ampliació de l’horari 
d’obertura, passant de dos 
a cinc dies d’atenció, de di-
lluns a divendres de 8h a 15h, 
i restablint el servei d’atenció 
mèdica, que complemen-
ta el servei d’infermeria que 
s’oferia des del juliol (analíti-
ques, control del Sintrom, in-
jectables, cures, controls crò-
nics, etc.).
Les visites al CAP  es fan amb 
cita programada trucant al 
centre durant l’horari d’ober-
tura (93 864 00 90); fora de 
l’horari es pot contactar amb 
el CAP La Cruïlla (93 841 52 
50) o al telèfon 061 Salut Res-
pon.
L’atenció mèdica que s’ofe-

reix al CAP Palaudàries està 
adreçada a pacients amb 
malalties cròniques o comu-
nes, la simptomatologia rela-
cionada amb la COVID-19 es 
centralitza al CAP La Cruïlla. 
Aquesta mesura s’adopta, 
en primer lloc, per preservar 
la seguretat de les persones 
usuàries del CAP Palaudàries, 
atès que, actualment, no hi ha 

personal suficient per atendre 
ambdós tipus de patologies, 
les relaciones amb la CO-
VID-19 i les no relacionades, 
i, en segon lloc, perquè la rea-
lització de les proves PCR de 
tota la Vall del Tenes se cen-
tralitza al CAP La Cruilla i, així, 
es realitza valoració sanitària i 
prova, si escau, en el mateix 
moment. 
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Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
M. Vela (Santa Eulàlia): del 30 d’octubre al  5 de novembre 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 6 al 12 de novembre 
J. Torras (Bigues): del 13 al 19 de novembre 
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 20 al 26 de novembre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 27 de novembre al 3 desembre

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

Una parella de Lliçà d’Amunt 
es nega a portar els fills a 
l’escola
Una parella de Lliçà d’Amunt 
que pertany a l’Agrupació de 
Famílies per una Elecció Edu-
cativa Segura (AFEES) no ha 
volgut portar els seus tres fills 
a l’escola en aquest comença-
ment de curs. L’agrupació està 
formada per unes 3.500 famí-
lies que, com ells, desconfien 
de les mesures de seguretat de 
les escoles i es mostren con-
traris a dur-hi els fills. 

La ceramista Roser Na-
dal guanya el premi Xeme-
neia Ca l’Oliveres de Lliçà 
d’Amunt
La ceramista Roser Nadal ha 
estat la guanyadora del pri-
mer premi La Xemeneia de Ca 
l’Oliveres “per la seva sensi-
bilitat envers el patrimoni lo-
cal”, segons va dir el jurat del 
certamen impulsat per l’Espai 
Garum. 

La corredora lliçanenca Sara 
Gay guanya el seu quart títol 
estatal en enduro
La corredora de BTT de Lliçà 
d’Amunt, Sara Gay, de 23 anys, 
va aixecar el títol de campiona 
d’Espanya d’enduro tot just 
en la segona prova de la dis-
ciplina. Aquest premi se suma 
a tres Campionats d’Espanya 
més de la seva especialitat, la 
BTT (bici de muntanya): dos de 
cross country (camp a través) i 
un en la modalitat d’eliminació. 
A banda, la Copa Catalana In-
ternacional de BTT també figu-
ra al palmarès de Gay. 

El Lliçà d’Amunt comença la 
Lliga Catalana de bàsquet
L’acabat d’ascendir Ripotrans 
CB Lliçà d’Amunt torna a dis-
putar competició oficial sis 
mesos després amb l’inici de 
la Lliga Catalana. La primera 
fase de la Lliga Catalana que 
juguen els equips de Lliga EBA 
consta de vuit grups de tres 
equips. El campió de cada lli-
gueta accedirà als quarts de 
final. 

Figueras Seating reprèn l’ac-
tivitat amb nova propietat i 

menys plantilla
L’empresa Figueras reprèn 
l’activitat. La societat Dinapala, 
pertanyent al grup que presi-
deix l’empresari Jorge Tornini, 
ha adquirit la unitat productiva 
de la companyia i queda inte-
grada en un grup que ja dispo-
sa d’altres firmes vinculades al 
sector contract (canal professi-
onal de productes de mobiliari 
i decoració).

Lliçà d’Amunt destaca en 
operacions logístiques el se-
gon trimestre
Les dues principals operacions 
logístiques registrades durant 
el segon trimestre a Catalunya 
han tingut Lliçà d’Amunt com a 
escenari, on es van fer acords 
per a naus de 8.600 i 7.650 
metres quadrats.

El ceramista Carles Vives té 
el taller a Lliçà d’Amunt
El ceramista Carles Vives ha
aprofitat l’exposició “Recorre-
guts” al Museu del Càntir d’Ar-
gentona per unir per primera 
vegada en un mateix espai 
dues disciplines: escultures de 
ceràmica i obra ceràmica crua 
sobre tela. L’artista ara té el 
taller a Lliçà d’Amunt després 
d’estar molts anys a Canove-
lles i passar per les Franque-
ses. 

Mango llança una col·lecció 
en suport a la recerca contra 
el càncer de mama
Mango ha col·laborat amb la 
fundació Fero amb motiu de 
la commemoració del Dia In-
ternacional de Lluita contra el 
Càncer de Mama, que es va 
celebrar el 19 d’octubre. La fir-
ma va posar a la venda una
nova col·lecció solidària, els 
beneficis de la qual es desti-
naran a la fundació per a la re-
cerca d’aquesta malaltia. L’any 
passat es van recaptar
170.000 euros. 

La nova Figueras conserva 
les filials a França, els EUA, 
Mèxic i Àsia
La nova Figueras Seating Eu-
rope centrarà la seva activitat
al centre de producció de Lliçà 
d’Amunt i conservarà les filials 

a França, els Estats Units, Mè-
xic i Singapur. 

Campanya de dinamització 
de la restauració
Dinamitzar el sector de la res-
tauració, un dels més perju-
dicats per la pandèmia, i pro-
mocionar els productes de 
quilòmetre zero són els objec-
tius de la nova campanya im-
pulsada pel Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental i l’Associa-
ció Agrària de Joves Agricul-
tors (Asaja). Una quinzena de 
restaurants de la comarca han 
respost a la crida i durant els 
mesos d’octubre i novembre 
ofereixen esmorzars de forqui-
lla elaborats amb productes de 
la comarca, entre els quals hi 
ha El portal vell i La cruïlla de 
Lliçà d’Amunt. Si la campanya 
té èxit, els organitzadors no 
descarten que s’allargui en el 
temps i fins i tot que esconver-
teixi en un servei fix.

El debut de Lliçà d’Amunt a 
EBA, ajornat
El debut de Ripotrans Lliçà 
d’Amunt a la Lliga EBA, pre-
vist per a mitjan octubre, es va 
posposar. La Federació Espa-
nyola de bàsquet va posposar 
l’inici de la Conferència C de la 
competició per la situació sani-
tària del moment.

Societats constituïdes
- Mamba SL, dedicada a les 
instal·lacions, fontaneria, elec-
tricitat, lampisteria, instal·lació 
d’aires condicionats; construc-
ció d’edificis, locals comerci-
als, locals o naus indusctrials, 
etc.

Defuncions
- Carme Ferrer Puigneró, 79 
anys. 10-09
- Manuel Valls Mazarico, 89 
anys. 13-09
- Guadalupe Durán Calleja, 73 
anys. 22-09
- José Granero Belastegui, 62 
anys. 29-09
- Teresa Rabasco Vegara, 69 
anys. 03-10
- Benet Munté Muns, 81 anys. 
13-10

Què ha dit la premsa? El web estrena un espai 
d’informació sobre les 
farmàcies
El web municipal ha incorporat 
un apartat sobre les farmàcies 
de guàrdia diürna de la Vall del 
Tenes; s’hi pot accedir a través 
dels accessos directes de la 
pàgina d’inici o bé a l’enllaç: 
llam.cat/farmacies.
Aquest apartat inclou el ca-
lendari anual de les farmàcies 
de guàrdia diürna i n’explica el 
funcionament: L’horari de guàr-
dia diürn és de 9 a 22 hores i hi 
participen, de forma rotativa, 
totes les farmàcies de la Vall 
del Tenes. Les persones que 
necessiten anar a la farmàcia, 
fora de l’horari d’obertura ha-
bitual, han de contactar amb la 
Policia Local (93 860 70 80), la 
qual s’encarrega d’avisar a la 
farmàcia que està de guàrdia, 
excepte en el cas de la Farmà-
cia D. Pinín que fa l’horari de 
guàrdia de forma presencial. A 

partir de les 22 hores, la Vall del 
Tenes no disposa de farmàcies 
amb horari de guàrdia nocturn. 
La farmàcia més propera al 
nostre municipi amb servei 24 
hores és la Farmàcia Viñamata 
de Granollers. 
L’apartat també inclou el llistat 
de totes les farmàcies de Lliçà 
d’Amunt, amb la direcció i la 
localització, el telèfon i l’horari, 
a més d’un enllaç a la pàgina 
web de cadascuna. 

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. També hauran de signar un full d’autorització per a la publicació 
d’imatges de menors en els mitjans de comunicació municipals.

Naixements a Lliçà d’Amunt
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ESQUERRA
REPUBLICANA

En el último Pleno nuestro partido presentó dos importantes mociones.
La primera era para dar apoyo a la reivindicación de las AMPAS/AFAS de nuestro pueblo al Departament, con el fin de obtener la jornada continua en las escuelas 
de Lliçà. Sólo un partido votó a favor. Además, muchos, incluyendo el gobierno socialista, restaron importancia al proceso participativo que se llevó a cabo. Final-
mente, por el bien común, decidimos dejarla encima de la mesa para así poder abrir el debate sobre la jornada continua. 
Nuestra segunda moción, contra la “okupación”, fue votada en contra por todos los partidos y contestada con argumentos populistas, contrarios al derecho de 
la propiedad privada y lesiva con la convivencia y seguridad ciudadana en el pueblo que, mayormente, está formada por propietarios, los cuales hacen grandes 
esfuerzos en pagar cada mes sus propiedades.
Nos preocupan especialmente argumentos esgrimidos por el gobierno local del PSC, los cuales no se diferenciaron casi nada de los dichos por ERC o Comú 
Podem. Como partido liberal y progresista seguiremos haciendo oposición y preocupándonos por los problemas reales de nuestros vecinos.

Fa temps que ens comenten queixes sobre el Casal de la Gent Gran de Palaudàries, sembla que no tothom hi té cabuda. 
Molts usuaris s’han donat de baixa del casal i altres han deixat d’anar-hi per desavinences amb l’organització. S’ha arribat a cridar l’atenció a gent que feia activitats 
permeses al Centre Cívic del costat del Cap, perquè molesten quan s’està jugant al bingo.
Aquest casal pel que ens arriba, té normes pròpies; per exemple al bar, amb tarifes diferents per a gent gran i la resta de la població, per norma, a la resta (veïns, 
joves del barri, mestres o personal de neteja del col·legi del costat) no se’ls deixa consumir. A més ens diuen que la gestió del bar també cessa per desavinences.
Ens han parlat de moltes instàncies a l’Ajuntament per queixes sobre l’organització. Sembla que mai hi ha hagut resposta.
És evident que tota organització ha de basar-se en un reglament de funcionament, però Palaudàries sembla més un “señorio Feudal” on el seu blasó es una rosa 
vermella, quant va ser un gran projecte, amb una forta inversió, aprovat per tots el grups polítics.
Que passa al Casal de la Gent Gran de Palaudàries?

Seguimos viviendo días de incertidumbre y viendo como esta maldita pandemia sigue haciéndonos enfermar y, en muchos casos, como pierden la vida muchas 
personas. Por ello, nosotros seguimos pidiendo de forma clara y contundente, en la calle y en todas y cada una de las administraciones públicas, una sanidad 
pública y de calidad. 
Además de sanitariamente, esta pandemia está dejando un panorama social y económico desolador. Son muchas las familias que cada día les cuesta más llegar 
a final de mes, y es obligación de todas las instituciones públicas, echar una mano a la gente en este momento tan crítico, tanto social como económicamente. Por 
ello, no entendemos ni compartimos, que el equipo de gobierno del Partido Socialista en nuestro Ayuntamiento, se plantee una subida en las basuras de 10% para 
este año. Una subida que habría que sumar a la que ya se hizo el año pasado de un 15%. 
Señores del Partido Socialista de Lliçà d’Amunt, no es el momento.

Aquest mes d’octubre hem tingut un canvi a ERC Lliçà d’Amunt. Per raons personals marxa la regidora Míriam Remolà i s’incorpora una altra dona, la Susagna Mes-
as. La Míriam és en el projecte d’ERC a Lliçà des d’abans de fer els 25 anys, i en una època en què diuen que el jovent no s’implica en la política, nosaltres hem 
pogut gaudir del seu compromís durant més de 6 anys, aportant-nos totes la seves idees. Amb doble handicap, el fet de ser jove i dona, ha estat sobradament 
a l’alçada en la seva acció com a regidora. Ha defensat en tot moment, amb iniciativa, les propostes que des d’ERC hem anat elaborant per al nostre poble. En 
la política sempre hi trobem a faltar dones. Les dificultats de compaginar la vida familiar amb la laboral ja són prou difícils, com per a sobre afegir-hi la vida política. 
Des d’ERC defensem fermament la incorporació de la dona a la vida política sense pors ni complexos. L’aportació que fem a la nostra societat és cabdal. La nostra 
visió és necessària per tenir un país en plena llibertat, igualtat i justícia social. És per això que és d’agrair que hi hagi cada vegada més dones que vulguin participar 
de la vida política. 

La Covid-19 està complicant-nos el dia a dia, desmuntant les nostres rutines, saturant els centres sanitaris i asfixiant el comerç i les petites empreses. Fa uns dies 
bars, restaurants i centres de bellesa van haver de tornar a abaixar la persiana. Els ha tocat rebre, de nou, la pitjor part de la pandèmia. Els municipis tenen com-
petències molt limitades en qüestió d’empreses, però el socialistes continuarem treballant des de l’Ajuntament per crear projectes que ajudin a superar aquestes 
dificultats.
Des del passat mes de març hem posat en marxa amb el suport de totes les forces polítiques el Servei Municipal d’Atenció a les PIMES; la suspensió temporal 
de taxes de terrasses pels bars i d’ocupació de la via pública; ajornat els lloguers dels locals de l’EMO; obert La Llançadora, el nou equipament per a noves em-
preses; creat ajuts per a autònoms; millorat el web del comerç local llac.cat; etc. No els deixarem sols davant les dificultats. Continuem planificant noves iniciatives 
per ajudar-los a superar aquesta crisi.
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Quatre medalles per  
a alumnes de l’Hípica  
Can Janàs

El cap de setmana del 19 i 
20 de setembre a les instal.
lacions del centre eqüestre 
Torredembarra va tenir lloc el 
Campionat de Catalunya de 
ponis. L’escola d’equitació 
Can Janàs es va desplaçar 
amb 8 alumnes a la cita anual.
Aquests alumnes van par-
ticipar en les disciplines de 
Salt d’obstacles i de Concurs 
complet.
Martina Montes amb Apac-
he de Janàs va fer or en Salt,  
mateixa posició però en Com-
plet per Daniel Muñoz amb Tra 
Dolcet de Janàs, que feien or 
al Campionat de Catalunya i 
just arribaven del Campionat 
d’Espanya on van fer cinque-
na posició.
A més:
- Plata per Inyan en Complet 

amb Daniel Muñoz i bronce 
per Carla Lara amb Appaloosa 
de Janàs en Salt.
- Molt bon concurs van fer 
Aitana Fañanas amb Llamp 
quedant en quarta posició en 
Salt i posició que repetien en 
Complet.
- Molt contents estem amb la 
participació de Lucas Gon-
zález amb Bayo de Janàs, 
poni que també va compe-
tir amb Nerea Montes, i amb 
Queralt Lara amb Trefaes Sil-
ver Jack. 
Ja tenim ganes que arribi el 
següent campionat.
Si voleu formar part del nostre 
equip només heu de contactar 
amb nosaltres.

Club de Equitación Deporti-
va Can Janàs

opinió Entitats i Bústia del lector

moralescd
Anul·lat petit
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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. Malgrat que només es publicarà el 
nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI 
o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el 
dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No 
es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència 
ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix 
necessàriament el contingut de les opinions signades.

opinió Entitats i Bústia del lector

Informació de l’Associació de Jubilats  
i Pensionistes de Palaudàries

La Banda de la Vall del Tenes 
us convida a viure l’experiència 
d’un assaig en viu i en directe.
Si teniu ganes de conèixer qui 
som, què fem i com ho fem, 
envieu-nos un correu electrò-
nic a bandeltenes@gmail.com 
amb el vostre nom, edat, què 
us motiva per venir a l’assaig 
i contactarem amb vosaltres 
per concertar l’experiència (els 
menors d’edat haurien de venir 
acompanyats per una persona 
adulta).
L’aforament estarà limitat per 
respectar les mesures de se-
guretat i higiene pel Covid19. 
Afanyeu-vos que hi ha poques 
places!

Bandeltenes

BandaQUÈ? Vine a conèixer  
la Bandeltenes!

La Junta Directiva de l’Associ-
ació de Jubilats i Pensionistes 
de Palaudàries és responsable 
directe de les activitats que or-
ganitza i, havent-se reunit, ha 
considerat que no és adequat 
reprendre les activitats que es 
feien abans del confinament,  
ja que l’actual situació sanitària 
de pandèmia per la Covid-19 
és incerta i variable.
El col·lectiu de la gent gran és 
el més vulnerable, amb més 
risc de contagi i amb pitjors 
conseqüències. Per això, com 
a responsables de les activi-

tats, preferim esperar a veure 
com evoluciona el coronavirus 
i començar les activitats quan 
hi hagi millors garanties de sa-
lut.
Sabem que en altres equipa-
ments, com el Casal de la Gent 
Gran del centre, han començat 
les activitats. En aquest sentit, 
la Junta Directiva de cada as-
sociació és lliure i responsable 
dels seus actes i de les con-
seqüències que es derivin de 
les seves decisions. En el nos-
tre cas, pensem  que és millor 
esperar a que la situació sigui 

més segura.
Esperem que els nostres asso-
ciats sàpiguen entendre la nos-
tra decisió que sempre ha estat 
pensant en el bé col·lectiu.
L’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes vol aprofitar aquestes 
línies per fer un recordatori a 
totes les persones que ens han 
deixat durant aquest període 
i donar el nostre més sincer 
condol als familiars afectats.

Junta de l’Associació de Ju-
bilats i Pensionsites de Pa-
laudàries



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

IOGUI-CONTE “L’UNICORN DE LA CERDA-
NYA” 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Un conte carregat de màgia que treballa el res-
pecte i l’acceptació, tot ballant, jugant i fent ioga 
amb família. A càrrec de Ruth Comellas. Adreçat a 
famílies amb infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia a www.llicamunt.cat/agenda
Aforament limitat. 

EXPOSICIÓ “25 IMPERDIBLES: EXPOSI-
CIÓ-JOC DE LLIBRES IL·LUSTRATS I ÀL-
BUMS”
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: en horari de bi-
blioteca
El joc que proposa l’exposició consisteix en em-
parellar 25 llibres il·lustrats i àlbums amb 25 pots 
de vidre que contenen diversos objectes. Produï-
da per la Gerència de Serveis de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona.

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!  
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant 
un WhatsApp al 673930937. 

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

7

9-

Dissabte

Dilluns
Nota

NOVEMBRE

genda’t
Divendres

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.

PÚBLIC 

INFANTIL

GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

NIT DEL TERROR
Espai Municipal Can Malé Hora: a partir de les 
18h
Un any més, Lliçà d’Amunt viurà una de les nits 
més terrorífiques. T’atreviràs a venir?
Entrades anticipades: www.llicamunt.cat (fins al 5 
de novembre). Places limitades.
Preu: 3€ 
Més informació a l’Espai Jove El Galliner, trucant al 
938607001 o enviant un WhatsApp al 673930937. 

27
Divendres

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: consultar progra-
mació de la pàg. 7
Conferència “Isaac Asimov: utopia i robòtica”; 
Bibliolab “Projecte Arc de Sant Martí “; Xerrada 
Introducció a “Fotosíntesi i vida” (activitat virtual); 
BiblioLab  “Màgia o química?”.
Inscripció prèvia a www.llicamunt.cat/agenda
Aforament limitat.

 19-
Dijous

 28
Dissabte

FINAL “LLIÇÀ TÉ TALENT” 
Ateneu L’Aliança Hora: 19h
Concurs de talents en qualsevol disciplina: cant, 
dansa, humor, clown...
Entrades: www.llam.cat/cromatica
Aforament limitat. 

14
Dissabte

TALLER “SEXUALITAT SANA” 
Telemàticament Horari: de 17.30h a 19.30h
Informació i estratègies per parlar de sexualitat als 
fills i filles a càrrec de l’Institut d’Estudis de la 
Sexualitat i la Parella. Adreçat a famílies.
Inscripció prèvia: llam.educacio@llicamunt.cat o 
93 860 72 20. 

2
Dilluns

ACTES COMMEMORATIUS DEL DIA INTER-
NACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIO-
LÈNCIA ENVERS LES DONES 
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: a partir 
de les 17h
Manifest, vídeo, concert, presentació, flyer, etc 

25
Dilluns

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Supermercats adherits a la camanya Horari: 
horari d’obertura dels establiments
Recollida d’aliments bàsics per a les persones 
més necessitades del nostre entorn. 

27-
Divendres

 29
Diumenge

20
CLUB DE LECTURA “DEIXA’M LLEGIR!” 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Parlarem de Les bicicletes de l’Havana de Jaume 
Benavente. A càrrec de Joana Moreno i Laura 
Bartuilli. Si tens entre 12 i 17 anys, t’agrada llegir i 
vols passar una bona estona, informa’t a la biblio-
teca. Cada primer dijous de mes.  

5
Dijous

CLUB DE LECTURA D’ADULTS 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
La amiga estupenda d’Elena Ferrante. A càrrec 
de Lola Tresserras. 17

Dijous

moralescd
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