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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

El mes d’octubre de 2007 va 
arribar, per primera vegada, 
l’Informa’t a totes les bús-
ties de Lliçà d’Amunt. Han 
passat 15 anys d’aquella 
primera edició que vam edi-
tar amb la il·lusió d’engegar 
una nova etapa de la co-
municació de l’Ajuntament 
amb la ciutadania.

Vam crear un butlletí muni-
cipal amb una periodicitat 
mensual, amb un format 
semblant als dels diaris de 
paper on tota la informació 
que l’Ajuntament generès 
hi tingués cabuda. Volíem 
explicar-ho tot, amb prou 
espai per als matisos, amb 
claredat i transparència. 
Perquè l’Informa’t també 
va néixer com una eina de 
transparència que recollís 
l’acció de govern. Teníem 
la voluntat de rendir comp-
tes constantment, d’expli-
car a la ciutadania què fa el 

opinió
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consistori amb els recursos 
econòmics i humans de tots 
i totes. I així ho fem des lla-
vors.

L’Informa’t, a banda d’infor-
mació elaborada pel propi 
Ajuntament, va començar 
a incloure, per primera ve-
gada, un espai mensual per 
als partits polítics; una bús-
tia del lector per a la ciuta-
dania; un espai d’opinió per 
a les entitats i associaci-
ons del municipi; consells 
de salut, medi ambient, de 
seguretat, etc.; entrevistes; 
el resum del Ple Municipal; 
i un llarg etcètera de con-
tinguts interessants per a la 
ciutadania.

Aquest butlletí ha estat tes-
timoni de la transformació 
que Lliçà d’Amunt ha viscut 
els darrers anys, amb no-
tícies que em fan especial 
il·lusió: la construcció de la 

segona Deixalleria, el CAP, 
el Casal de la Gent Gran i 
l’obertura de l’Institut-Esco-
la a Palaudàries; l’obertura 
de la Biblioteca Ca l’Olive-
res, el Mercat de Ca l’Arti-
gues i l’Escola Bressol Nova 
Espurna; l’evolució del bus 
urbà, el Bus Exprés de La 
Vall del Tenes i el Bus a la 
Universitat; el desenvolupa-
ment del polígon industrial i 
comercial de Can Montcau; 
la creació de projectes so-
cials; l’evolució de l’oferta 
formativa; i un llarg etcète-
ra de notícies que ens han 
marcat a tots els lliçanencs 
i lliçanenques.

Per acabar, vull aprofitar 
aquestes línies per agrair al 
personal municipal, entitats 
i empreses que fan possible 
que cada mes l’Informa’t 
arribi a totes les bústies de 
Lliçà d’Amunt. Per molts 
anys més!
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de l’Ajuntamentnotícies
En el marc de la Festa Major, 
del 5 a l’11 de setembre va tor-
nar La Juguesca amb més for-
ça que mai, amb nous reptes 
originals i divertits, i les clàssi-
ques proves de la cercavila, la 
piscina i l’estirada del tractor, 
que van posar a prova les cinc 
colles participants: Skando, 
Concos, Can t’implora, Spor-
ting l’Olla i Bisky. Com en la 
darrera edició, Skando va ser 
la colla guanyadora de La Ju-
guesca d’enguany. 
L’Ateneu l’Aliança, organitzador 
de La Juguesca, va convocar 
totes les colles, el dilluns 5 de 
setembre al vespre a l’ateneu, 
per donar el tret de sortida a 
la competició, després de dos 
anys de pausa a causa de la 
pandèmia. Allà, la darrera colla 
guanyadora, Skando, va fer el 
pregó. Una estona després, el 
Local Social de Can Costa va 
ser la seu de la primera prova: 
“Operació OTPYRC:383873”, 
que va temptar la memòria i 
l’agilitat dels participants. 
La següents proves de La Ju-
guesca es van anar succeïnt al 
llarg de la setmana: “Lliçabom-
ber”, una prova  d’agilitat, cul-
tura general i punteria; “Era 
un miércole en la tarde...”, on 
els grups de La Juguesca van 
haver de superar diferents si-
tuacions tot conduint els autos 
de xoc;  “La llegenda de l’Aliex-
press”, on les colles van formar 
un trenet i havien de superar 
els reptes de les diferents es-
tacions; la tradicional Cercavi-
la, amb les carrosses i disfres-
ses: Bisky d’Avatar; Concos de 
Juràssic Park, Can t’Implora 
d’Egipte, Skando d’Ave Fènix 
i Sporting l’Olla de Medusa i 
grecs; “Trempera matinera”, 
que va obligar les colles a des-
pertar-se ben d’hora; “Ni fred 
ni calor”, on s’havia d’aconse-
guir material per construir un 
peluix gegant; “El Tenes mix 

3023”, que buscava material 
per dissenyar un bon especta-
cle final; la clàssica prova de la 
piscina, enguany anomenada 
“L’esquitx”, on les cinc colles 
es van haver de remullar per 
aconseguir superar els reptes; 
i, després d’una macroarros-
sada popular per dinar i recu-
perar forces per a l’spring final, 

va tenir lloc la tradicional prova 
de “L’estirada del tractor”, prè-
via al Veredicte, que va omplir 
de gom a gom la sala de l’ate-
neu.  
A banda d’aquestes proves, 
durant tota la setmana va tenir 
lloc la prova global, amb di-
ferents reptes diaris per a les 
colles de La Juguesca. 

Skando guanya La Juguesca
Skando, Concos, Can t’Implora, Sporting l’Olla i Bisky van lluitar 
per guanyar la competició. 
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notícies de l’Ajuntament

Centenars de persones van 
gaudir, el dijous 1 de setembre al 
vespre a l’era de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres, del Toc d’inici, el tret 
de sortida de la Festa Major, que 
va incloure el tradicional pregó, 
foodtruck street per sopar a la 
fresca i l’espectacle “Yo sobre-
viví a la EGB”. Al matí d’aquest 
dia, la façana de l’Ajuntament ja 
es va engalanar amb el Domàs, 
que ens anunciava les festes. 
El pregó d’aquesta edició de 
la Festa Major va anar a càrrec 
de la dibuixant lliçanenca Rocío 
Vidal, la qual es va presentar 
professionalment i també com 
és coneguda al nostre poble, “la 
filla de la Fernanda o la germana 
del Ferran”. Rocío Vidal va par-
lar de la seva estima per Lliçà 
d’Amunt i per la Festa Major del 
poble, que forma part del seu 
ADN de lliçanenca i que “esde-
vé els dies més bonics, intensos 
i divertits d’aquest petit gran 
poble del Vallès”. L’artista lliça-
nenca va acabar el pregó amb 
un visca a la gent del poble i a la 
Festa Major. 
Rocío Vidal (Rocio Rainvart), 
nascuda a Lliçà d’Amunt l’any 
1989, és dibuixant de còmics. 
Llicenciada en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona, 
col·labora habitualment a la 
revista El Jueves i al programa 
Els Matins de TV3.  És autora 

del còmic Machistadas (2019 
Penguin Random House Gru-
po Editorial), la seva primera 
obra llarga en solitari. A més, 
és dibuixant i coordinadora de 
comunicació del projecte de 
còmic inclusiu LGTBQ+  Sex-
tories (@sextories a Twitter i 
@sextoriesmagazine a Insta-
gram). També realitza col·la-
boracions i acompanyaments 
i monogràfics en centres cul-
turals i educatius de Catalunya 
i realitza conferències i xerra-
des sobre diversitat i represen-
tació al còmic en llocs com el 
festival de còmic Comic Nos-
trum (Mallorca), la universitat 
de Vigo o la Universitat de Bar-
celona, entre altres.
@rainvart a Instagram
@rociorainv a Twitter
El regidor de Cultura, Albert 
Iglesias, va ser l’encarregat 
de presentar l’artista i activista 
feminista i LGTBI+ Rocío Vidal 
i també va encoratjar els lliça-
nencs i lliçanenques a recupe-
rar els espais públics després 
de la pandèmia i gaudir de la 
Festa Major, de la cultura po-
pular, “un dels màxims em-
blemes de la nostra societat”. 
Iglesias va aprofitar per agrair 
la col·laboració de les entitats 
locals en la configuració de la 
Festa Major. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, i el re-

gidor de Cultura van obsequir 
la pregonera amb un detall de 
Festa Major i un ram de flors. 
Després del pregó, al voltant 
de la biblioteca, hi havia dife-
rents foodtrucks per poder so-
par prèviament a l’espectacle. 
Seguidament, el monologuista 
Jordi Merca va fer passar una 
bona estona amb un show d’hu-
mor, “Yo sobreviví a la EGB”, 
perfecte per a aquelles perso-
nes que van viure l’època dels 
80s, a qui va fer recordar situ-
acions rocambolesques que es 
vivien en aquell temps a l’escola 
i amb qui va interactuar en nom-
broses ocasions. 

La dibuixant lliçanenca Rocío 
Vidal, pregonera de la Festa 
Major
El Toc d’inici de la Festa Major, ple de gom a gom, va comptar 
amb el pregó, foodtruck street i espectacle.  
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L’equip Congost Plàstics 
guanya les 42es 24 Hores
Autoescola Granollers va ser el millor equip de la Vall del Tenes.

La XLII edició de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència 
en Ciclomotor de la Vall del 
Tenes - Gran Premi Barnasfalt, 
organitzades pel Grup 24 
Hores i l’Ajuntament, es va 
dur a terme els dies 2, 3 i 4 
de setembre a l’emplaçament 
estrenat l’any passat situat a 
sota del Polígon Industrial de 
Can Montcau.
Després de 24 hores i 512 
voltes, l’equip Congost Plàstics 
va aconseguir la victòria en la 
categoria absoluta amb els 
pilots Luengo-Pape-Abgrall-
Aguilar. Amb una sola volta de 
diferència respecte al primer 
classificat, amb el qual van 
disputar un intens duel durant 
la major part de la cursa, el 
segon lloc va ser per Motos 
Chesca-Pastisseria Tur amb 
511 voltes. L’equip RRB 
Racing va acabar en tercera 
posició amb 503 voltes. Amb 
la victòria del seu equip, Rubén 
Luengo ha aconseguit igualar a 
Oriol Mena amb cinc victòries 
en la competició.
L’equip Autoscola Granollers, 
amb els pilots Martínez-Cunill-
Ibáñez-Batlles, va proclamar-
se campió a la categoria de la 
Vall del Tenes amb 491 voltes; 
el seu cinquè triomf consecutiu 
en aquesta categoria. Team 
La Vinya va quedar en segona 
posició de la categoria Vall 
del Tenes (475 voltes) i, en 
tercer lloc, l’equip Concos 
Competició (446 voltes).
L’equip belga JRT LRS va 
ser  el primer de la categoria 
internacional. En la categoria 
femenina va participar un 
únic equip,  Zunzum Team. El 
primer classificat de Master40 
va ser l’equip RRB Màster 40. 
I, el primer classificat de Sub20 
va ser Pibemoto. En relació a 
les categories més tècniques, 

l’equip BLG Racing va ser 
l’únic paticipant de Promo 
Cup 2 Temps i IBNZ Racing va 
guanyar el Grup 2 Categoria 
Aire.
Enguany, hi van participar 
un total de 37 equips. No 
es van registrar accidents 
d’importància i només dos  
equips van abandonar abans 
de finalitzar les 24 hores.
En aquesta edició, es va millo-
rar la ubicació d’alguns espais, 
com el paddock (reservat per 
als equips competidors) que es 
va traslladar a una zona més 
àmplia i tranquil·la.
Com cada any, la cursa va 
anar acompanyada d’activitats 
paral·leles com la tradicional 
tirolina solidària i l’exhibició 
infantil. I, amb la idea de poten-
ciar aquesta cursa emblemàtica 
com a esdeveniment turístic de 
Lliçà d’Amunt, aquest any es va 
recuperar l’espai lúdic-festiu al 
voltant del circuit, amb parade-
tes, atraccions i concerts, entre 
altres. I, com a novetat, s’hi va 
afegir una fira d’exposició del 
motor. L’espai també va comp-
tar amb punts de restauració, a 
més del de l’organització, amb 
l’objectiu de millorar l’oferta gas-
tronòmica. 
Una altra de les novetats des-
tacades va ser la travessa Pa-
rís-Lliçà d’Amunt en 24 hores i 
en ciclomotor, com es va fer per 
primera vegada l’any 1981, amb 
la diferència que aquest cop va 
ser amb un equip femení. La tra-

vessa es va iniciar a les 19h del 
dissabte 3 de setembre a l’Arc 
de Triomf i va acabar el diumen-
ge al circuit de Can Montcau 24 
hores després quan l’equip va 
travessar la línia de meta. 

Bus llançadora gratuït
Per millorar la mobilitat i refor-
çant el transport públic, es va 
habilitar un servei de Bus llan-
çadora gratuït, que accedia des 
del centre urbà al circuit de Can 
Montcau i viceversa, per una 
itinerari alternatiu i amb una fre-
qüència d’expedicions contínua. 
Aquest servei va funcionar molt 
bé. Properes a les parades del 
bus llançadora del centre urbà 
hi havia diverses zones d’apar-
cament de vehicles. També hi 
havia pàrquings habilitats a prop 
del circuit.

Convidat il·lustre
El ministre de Cultura i Esports, 
Miquel Iceta, juntament amb 
la Secretària de l’Esport i 
l’Activitat Física, Anna Caula, 
va ser l’encarregat de donar el 
tret de sortida a la 42a edició 
de les 24 Hores de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes. 
Abans de la sortida, com en 
cada edició, va sonar el Cant 
dels Segadors i es va alçar una 
Senyera gegant; aquest any 
també es va fer un minut de 
silenci en memòria de Josep 
Vinyals, qui va ser president del 
Grup 24 Hores. 
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Aquesta Festa Major va tenir 
un convidat d’excepció, el 
Ministre de Cultura i Esports, 
Miquel Iceta.
El ministre va visitar Lliçà 
d’Amunt el passat dissabte 
3 de setembre a la tarda. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, 
va rebre Miquel Iceta a 
l’Ajuntament, on el ministre 
va signar el Llibre d’honor. 
Simón també li va fer 
lliurament del programa de la 
Festa Major i d’un llibre sobre 
Lliçà d’Amunt, així com el 
programa i marxandatge de  
les 24 Hores.
Seguidament, es van 
desplaçar al circuit de Can 
Montcau, on el ministre Iceta, 
juntament amb la Secretària 
General de l’Esport i 
l’Activitat Física, Anna Caula, 
va ser l’encarregat de donar 
el tret de sortida a la 42a 
edició de les 24 Hores de 
Resistència en Ciclomotors 
de la Vall del Tenes. 

Visita del Ministre Miquel Iceta
El Ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, va ser l’encarregat 
de donar el tret de sortida a les 24 Hores de Ciclomotors.  

Celebració del 12è 
aniversari de la biblioteca
Per celebrar el 12è aniversari 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
i en el marc dels actes de la 
Festa Major, la biblioteca va 
portar a terme dos especta-
cles infantils i un espectacle 
adreçat a adults: una sessió de 
contes i cançons en record del 
mestre i pioner de l’animació 
infantil a Catalunya Xesco Boix 
a càrrec de la companyia Vi-
vim del Cuentu; un espectacle 
a càrrec de la companyia En-

gruna Teatre on els infants van 
descobrir el veritable secret de 
la detective Klaus fent un viat-
ge a través d’alguns dels con-
tes més coneguts pels menuts 
de la casa com La Caputxeta, 
El Patufet o Hansel i Gretel; i 
l’espectacle “La persistència 
de les pedres” a càrrec de No-
emí Caballer i Mon Mas, que 
ens van fer reviure històries de 
pagès a través de les seves vi-
vències infantils.

Activitats esportives
El darrer dia de la Festa Major, 
el diumenge 11 de setembre, 
es va fer la tradicional Melé de 
Botxes al Pinar de la Riera, que 
va coincidir amb la XXXIII Cursa 
Popular de la Vall del Tenes. 
La Melé de Botxes, Memorial 
José Moreno, va comptar amb 
66 participants i es van premiar 
les 9 primeres tripletes. 
La Cursa de la Vall del Tenes va 
comptar amb 125 participants 
i es van donar tres premis per 
a cada categoria: homes fins a 
45 anys, dones fins a 45 anys, 
homes de més de 45 anys i 
dones de més de 45 anys. La 
cursa va sortir de Bigues i Riells 
i va arribar al Camp de futbol 
de Lliçà d’Amunt passant per 
camins paral·les al riu Tenes. 
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El primer cap de setmana de 
setembre va tenir lloc una 
de les novetats destacades 
d’aquesta Festa Major: la par-
ticipació en les 50es Jornades 
Internacionals Folklòriques 
de Catalunya, que va comp-
tar amb les actuacions dels 
grups de folklore de Kènia i 
Bulgària “Tarumbeta Àfrica 
Cultural Group” i “Ensemble 
Detelini”, companyats de les 
colles de gitanes i gegants de 
Lliçà d’Amunt; va ser el diu-
menge al Pavelló d’Esports. 
Lliçà d’Amunt va participar fa 
cinquanta anys en les primeres 
jornades. 
Les colles de petits i de joves 
del Ball de Gitanes van ser les 
encarregades d’inaugurar el 
festival. Seguidament, va ac-
tuar “Ensemble Detelini” amb 
un repertori de danses de les 
sis regions etnogràfiques de 
Bulgària, principalment de la 
regió de Tràcia. La Colla de 
Gegants i Geganters va fer ba-
llar els gegants Julià i Montser-
rat, el gegantó Xavi Calamar i 
alguns capgrossos al so de la 
seva música. I el grup “Tarum-
beta Àfrica Cultural Group”, 
creat a Nairobi per difondre el 

folklore kenià, va fer gaudir el 
públic assistent amb les seves 
danses d’estil tribal a ritme de 
tambors i de cants dels propis 
ballarins. 
Abans de l’inici de les actu-
acions, es va fer una rebuda 
institucional a l’Ajuntament a 
representants de cada entitat 
participant i a representants 
d’Adifolk (Associació per a la 
Difusió del Folklore), l’entitat 
organitzadora de l’acte. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, i el 
regidor de Cultura, Albert 
Iglesias, van rebre les perso-
nes convidades i, el regidor de 
Cultura, els va donar la benvin-
guda i, en el seu parlament, va 
mostrar-se satisfet per la realit-

zació d’aquest festival “que fa 
possible que la cultura de casa 
nostra s’enllaci amb la d’al-
tres d’indrets del món”. Iglesi-
as també va agrair la feina i 
el compromís de les entitats 
locals, que ajuden a enfortir el 
teixit cultural i associatiu del 
nostre poble.
Per la seva banda, el vicepresi-
dent d’Adifolk i director del fes-
tival, Oriol Ramírez, va agrair a 
l’Ajuntament el seu suport a la 
cultura de les tradicions. 
Finalitzats els parlaments, hi 
va haver un intercanvi d’obse-
quis entre els grups folklòrics 
internacionals i l’Ajuntament, i 
la recepció va acabar amb un 
petit esmorzar. 

Participació en les 50es 
Jornades Internacionals 
folklòriques de Catalunya 
Actuacions de grups de folklore de Kènia i Bulgària, i de les 
entitats locals de gitanes i gegants van omplir el Pavelló 
d’Esports.

Concert de “Vozes”
Els infants i adolescents de l’orquestra van fer gaudir el públic 
assistent al concert, que va aplaudir els seus dots musicals. 
Una altra novetat destacada 
d’aquesta Festa Major, que va 
tenir lloc el darrer dia, va ser el 
Concert amb l’Orquestra Sim-
fònica “Vozes” a l’Embarraca’t, 
un projecte musico-social per 

a infants i adolescents de Nou 
Barris, Sant Andreu i Besòs, 
dirigit pel veneçolà Pablo Gon-
zález, que té per objectiu crear 
una orquestra on tothom sigui 
igual independentment dels 

recursos que tingui.
El públic va gaudir d’aquest 
concert de música clàssica i 
va  aplaudir els dots musicals 
dels infants i adolescentes de 
l’orquestra. 
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Les entitats van tornar a ser 
protagonistes de la Festa Ma-
jor, organitzant i col·laborant 
en diversos actes del progra-
ma festiu i gestionant l’oferta 
gastronòmica de l’Embarra-
ca’t, que va tornar al Pinar de la 
Riera i va estar obert del dijous 
8 al diumenge 11 de setembre. 
En aquest espai de referència 
de la Festa Major es podia so-
par i gaudir de concerts. 
Les nits a l’Embarraca’t es van 
omplir de bona música, amb 
propostes per als i les joves i 
d’altres per als no tan joves  (La 
Freak; Capinàs; P&P Sound 
Djs; Darkangels amb dues veus 
melòdiques joves ‘Chlowy’ i 
‘LeireScarlet’ amb una barreja 
de pop, balades i altres sorpre-
ses; Mojinos Escozíos amb la 
seva gira “Los más grandes” 
i el seu rock irreverent i carre-
gat d’humor; Seguridad Social 
amb els himnes musicals de 
tota una generació; DJ Adrià 
Ortega; i l’emblemàtic Vaparir 
Tour amb els artistes de Ràdio 
Flaixbac Carles Pérez, Andreu 
Presas, Mar Arans, Marc Fri-
gola i el Gran German.  
Per escoltar les cançons dels 
grups musicals principals 
abans dels concerts, l’Ajunta-
ment va crear una llista al nou 
compte d’Spotify de l’Ajunta-
ment: https://llam.cat/musica-
fm22

L’Embarraca’t
A l’espai de referència de la Festa Major, la gent va poder sopar 
i gaudir de concerts. 



octubre_ 2022_ 9

notícies de l’Ajuntament

Activitats infantils

Sopar de les Àvies

A més dels dos espectacles 
infantils emmarcats dins dels 
actes d’aniversari de la Bi-
blioteca Ca l’Olivares, per 
als més petits la Festa Ma-
jor també va comptar amb 
un espectacle d’artefactes 
amb rodes, una tarda de jocs 
a càrrec de La Xarranca, un 
circuit d’obstacles inflables 
i, en el marc de la campanya 
de recollida selectiva “Supe-
racciona’t”, un espectacle 
que ens convidava a reflexio-
nar, en clau d’humor, sobre la 
necessitat de separar bé els 
residus. 
Per altra banda, la Fira 
d’atraccions es va ubicar, 
com en anys anteriors, a 
l’esplanada de l’Institut Lli-
çà. 

Més de 400 persones van participar en el tradicional sopar 
d’homenatge a les àvies del nostre poble. 

La plaça de Catalunya es va 
vestir de gala, la nit del dijous 
8 de setembre, per acollir el 
Sopar de les Àvies, en la seva 
35a edició, que va aplegar 
més de 400 persones, entre 
les quals una cinquantena 
d’àvies cuineres. 
El regidor de Cultura, 
Albert Iglesias, va donar 
la benvinguda a tots els 
comensals i va dir que el Sopar 
de les Àvies ha esdevingut 
tradició i fenomen  cultural, 
i que, tot i evolucionar, ha 
mantingut intacte el seu 
significat: l’homenatge a 
les àvies de Lliçà d’Amunt, 
“puntals ferms de casa en tots 
els sentits”. Iglesias va tenir 
paraules d’agraïment per a les 
1.000 àvies que han cuinat per 
aquest Sopar al llarg dels seus 
35 anys d’història. 
Per altra banda, en el seu 
discurs, l’Alcalde, Ignasi 
Simón, va felicitar les àvies 

cuineres i, sobretot, aquelles 
que han tornat i les que 
participaven per primera 
vegada a l’acte, “una mostra 
que el Sopar de les Àvies està 
més viu que mai”.  Simón va 
proposar un brindis per a totes 
les àvies cuineres que han 
participat en algun moment 
d’aquests 35 anys d’història 
del Sopar i han contribuït a 
mantenir aquest tradicional 
sopar de gala. 
L’acte va comptar dues 
convidades d’excepció, la 

cantant Beth Rodergas i la 
pianista Laura Andrés, que 
també van oferir l’espectacle 
final, un concert on van deleitar 
el públic amb versions de 
grans cançons interpretades 
per dones, un fragment del seu 
espectacle “Natural Women”. 
Un altre convidat destacat 
del Sopar va ser el Director 
dels Serveis Territorials 
Vallès Oriental-Maresme del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
Simó López. 
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Les entitats van organitzar 
diversos actes del programa 
festiu.
El Club de Billar va dur a ter-
me, el dissabte 3 de setem-
bre, el tradicional Triangular 
de Festa Major a 4 modalitats 
amb els clubs de Sant Feliu de 
Codines i Llinars del Vallès. El 
club local va quedar en prime-
ra posició, seguit del de Lli-
nars i, en tercera posició, el de 
Sant Feliu. 
Per la seva banda, el Banc de 
Sang i Teixits va organitzar 
una campanya especial de do-
nació de sang per a la jornada 
del dilluns 5 de setembre. 
L’Ateneu l’Aliança, a més de 
La Juguesca, va tornar a or-
ganitzar el Correbars de Festa 
Major, el dijous 8 de setembre, 
abans dels concerts de la Nit 
Jove. 
Per altra banda, l’Associació 
de Gent Gran va muntar dues 
exposicions al Casal de la 
Gent Gran: “Records de l’Al-
tell” i “Postals”. L’una recollia 
38 anys d’una activitat artís-
tica de Lliçà d’Amunt i l’altra 
recollia l’obra fotogràfica del 
fotògraf lliçanenc Màrius Gó-
mez on s’utilitza tecnologia de 
realitat augmentada. Aquesta 
entitat també va organitzar un 
Dinar d’amistat a l’Embarra-
ca’t i una exhibició dels grups 
de ball en línia, ball de saló i 
ball de sevillanes a la plaça 
de Catalunya el divendres 9 
de setembre; i un Cartrorifa 
de Festa Major al Casal de la 
Gent Gran la tarda del dissab-
te 10 de setembre. 
El Club de Patinatge Artístic va 
fer una exhibició de diferents 
nivells i categories el diven-
dres 9 de setembre a la tarda 
al pati de l’institut Lliçà. 
Els Diables de la Vall del Te-
nes, juntament amb la colla 
convidada Diables del Merca-
dal infernal, van dur a terme un 
Correfoc amb la bèstia de La 
Bastarda la nit del divendres 9 
de setembre. 
Els gegants tampoc van faltar 

a la seva cita anual i la Colla 
de Gegants de Lliçà d’Amunt 
va organitzar un acte al voltant 
de l’explicació d’“Un conte ge-
gant” i també la 37a edició de 
la plantada, passejada i balla-
da de gegants, on la colla lo-
cal va estar acompanyada de 
colles de gegants de Lliçà de 
Vall, Santa Eulàlia de Ronça-

na, Calafell i Rubí. 
Per altra banda, el Ball de Di-
ables La Sella va organitzar 
una plantada de bèsties de foc 
i una cercavila de bestiari de 
foc juntament amb els diables 
de Bigues i Riells i de Terrassa. 
I, l’entitat local Shorin Ryu va 
organitzar una classe de balls 
llatins a l’Embarraca’t. 

Activitats de les entitats
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Festa d’Homenatge a la 
Vellesa
Més de 400 persones es van aplegar en el dinar d’homenatge a 
la gent gran del municipi. 

La Festa d’Homenatge a 
la Vellesa, en la seva 45a 
edició, es va celebrar el 
diumenge 11 de setembre. 
Després de la missa de les 
10h a l’Església de Sant 
Julià, organitzada per la 
Parròquia i dedicada a 
la gent gran, més de 400 
persones a partir de 74 anys 
i empadronades al municipi 
es van aplegar en un dinar a 
la pista coberta del Pavelló 
d’Esports. 
En el seu discurs, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va encoratjar 
la gent gran a activar-se i 
gaudir de tota l’oferta que 
ofereixen l’Ajuntament i els 
dos Casals de la Gent Gran 
per aquest col·lectiu com la 
Setmana de la Gent Gran 
amb un munt d’activitats per 
aquest octubre. Simón va 
demanar als participants de 
seguir essent el pal de paller 
de la societat com a veu 
de l’experiència i persones 

transmissores dels valors 
de l’esforç, la justícia social 
i la protecció de la família, 
i els va donar les gràcies. 

L’Alcalde va proposar un 
brindis per a la gent gran de 
Lliçà d’Amunt, “un exemple 
de convivència i tolerància”. 

Concert i ball
La Festa Major també va 
comptar amb la Ballada de 
sardanes, el Concert de Festa 
Major i el Ball de Festa Major, 
que van anar a càrrec de la 
Cobla Orquestra Montgrins. 

Prevenció de violència de 
gènere i drogues durant la 
Festa major
Com en edicions anteriors, 
aquesta Festa Major també va 
comptar amb el Punt Lila, un 
espai de seguretat per a la pre-
venció de l’assetjament, l’abús 
i les agressions sexuals i mas-
clistes, així com d’assessora-
ment i d’actuació en cas que 
se’n produïssin.
L’estand va estar situat a l’Em-
barraca’t els dies 8, 9 i 10 de 
setembre, de 22h a 05h. 
Prop de 390 persones es van 
acostar al Punt Lila buscant 
informació i assessorament. 
En el Punt Lila, que va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Associació Amunt Dones 
i de dues educadores de la 
Diputació de Barcelona, es 
van lliurar xapes, adhesius, 
fullets informatius i altres 
materials, a més dels ventalls 
amb telèfons d’interès, els 
braçalets i les motxilles 

lliurats com a obsequi a 
canvi de participar en un joc 
de preguntes relacionades 
amb les temàtiques Dona i 
LGTBI+.
Juntament amb el Punt Lila, hi 
havia una persona de referèn-
cia del Programa de Prevenció 
de Drogues (PPD) de la Vall del 
Tenes per prevenir i conscien-
ciar els i les més joves i a la 
comunitat en general sobre les 
conseqüències del consum de 
drogues; hi va ser les nits del 
dijous i el divendres. 
Com a novetat d’enguany, el 
Punt Lila també es va imple-
mentar durant les nits de les 24 
Hores de Resistència en Ciclo-
motors de la Vall del Tenes, a la 
zona lúdica del circuit de Can 
Montcau; hi va ser la nit del di-
vendres 2 de setembre, de 22h 
a 01h, i la nit del dissabte 3 de 
setembre, de 23h a 05h.
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Manifest
Els països d’arreu del món 
tenen marcat en el seu 
calendari la Festa Nacional 
com a una data simbòlica, 
de reivindicació de l’orgull 
nacional i per compartir a tot 
el món la seva manera de fer 
i de ser.
Així és la Diada Nacional de 
Catalunya: L’11 de setembre 
de cada any pengem la 
senyera als balcons i places 
per reafirmar un sentiment 
d’identitat, de pertinença i 
de mirada envers les nostres 
arrels com a nació. És una 
ocasió per explicar al món el 
nostre sentiment d’identitat i 
de pertinença.
Enguany, tornem a viure-
la amb normalitat. I ho 
fem després de viure els 
moments difícils a causa 
de la pandèmia. No hem 
d’oblidar que des de tots 
els pobles i ciutats ho hem 
donat tot per protegir a 
la gent, per atendre a les 
persones que han patit i per 
impulsar la reactivació.
Els municipis hem centrat 
tots els nostres esforços en 
donar resposta als múltiples 
reptes que la pandèmia 
ha generat. Des de la 
proximitat, amb polítiques 
imaginatives, amb esforç, 
amb constància i una 
característica que sempre 
ha regit el municipalisme: 
ser present i estar al costat 
de la ciutadania a qualsevol 
hora i en qualsevol moment.
Ho hem estat sempre i cada 
any. Per la Diada Nacional, 
refermem el nostre 
compromís amb la gent, 
amb el seu dia a dia, però 
també en acompanyar-los 
en els seus anhels i els seus 
neguits.
L’autèntica commemoració 
de l’11 de setembre no és la 
de la caiguda de Barcelona, 
ni només és la Diada 
Nacional de Catalunya. L’11 
de setembre commemorem 

la tenacitat d’un poble 
que unit (més enllà de les 
classes socials, el gènere o 
la ideologia), va ser capaç 
de lluitar, de protegir-se i de 
ser resilient. Així és el poble 
de Catalunya.
Per això, un any més, 
som aquí per reivindicar 
la llibertat dels ciutadans i 
ciutadanes catalans. El dret 
a exercir de forma cívica, 
democràtica i radicalment 
pacífica la llibertat individual 
i col·lectiva de les catalanes 
i catalans, vinguin d’on 
vinguin i pensin el que 
pensin i que cadascú, de 
forma personal o col·lectiva 
pugui expressar allò que 
sent. I en aquest camí el 
municipalisme sempre 
serà un aliat del poble de 
Catalunya, en la defensa de 
les seves idees.
La Diada Nacional de 
Catalunya commemora 
la capacitat de resiliència 
dels catalans i catalanes, 
exemplifica la constància 
davant les adversitats, 
la perseverança en la 
defensa de les llibertats i 
la democràcia i la suma i 
la diversitat davant qui vol 
restar i homogeneïtzar.
El municipalisme és tot això, 
constància, sensibilitat, 
respecte, proximitat, 
diversitat, democràcia i, 
sobretot, és llibertat. O 
el què és el mateix, és la 
capacitat de treballar per 
millorar la qualitat de vida i 
les oportunitats de totes les 
veïnes i veïns, visquin on 
visquin, sense cap distinció. 
Les servidores i els servidors 
públics dels pobles i ciutats 
seguirem caminant cap a 
l’objectiu d’aconseguir un 
país millor i més just, un 
país més lliure, i un país 
que tingui en compte les 
persones.

Visca Catalunya!

Celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya 
L’acte institucional va comptar amb la lectura del Manifest, la 
hissada de la Senyera, l’ofrena floral i el cant d’Els Segadors.

L’acte institucional de 
celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya va 
tenir lloc el diumenge 11 de 
setembre a les 11h al Parc 
del Tenes.
L’acte va comptar, com 
cada any, amb la hissada 
de la Senyera al so del Cant 
de la Senyera a càrrec de 
la Bandeltenes; la lectura 
del Manifest; l’ofrena floral 
de l’Ajuntament, els grups 
polítics i una quinzena 
d’entitats del municipi al 
monument del Tricentenari; 
i el cant d’Els Segadors 
musicat per la mateixa 
banda.
Seguidament, la 
Bandeltenes va oferir un 
concert vermut al mateix 
Parc del Tenes, on va tocar 
diferents peces musicals. 
Amb motiu de la Festa 
Major i de la Diada, aquest 
diumenge no hi va haver 
Mecat setmanal.
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Agraïment a les empreses 
patrocinadores de la Festa 
Major 

Enguany, la Festa Major va 
comptar amb el patrocini de 16 
empreses de Lliçà d’Amunt, a 
les quals l’Ajuntament va agrair 
amb un dinar el seu suport per 
fer possible, un any més, la ce-
lebració de la Festa Major. En 
aquesta trobada, prèvia a l’inici 
de la Festa Major, el regidor de 
Cultura, Albert Iglesias, va ex-
plicar que la Festa Major ja co-
mença a preparar-se després 
de la festivitat de Sant Jordi i 
que enguany comptaria amb 
més de 70 actes, organitzats 
per l’Ajuntament i una vintena 
d’entitats locals, dels quals va 
destacar La Juguesca i les 24 
Hores de Resistència en Ciclo-
motors de la Vall del Tenes, pel 
seu poder de convocatòria. El 
regidor de Cultura també va 
fer menció especial als actes 
tradicionals i, concretament, 
al Sopar de les Àvies i l’Ho-
menatge a la Vellesa. Albert 
Iglesias va parlar de la imatge 
de la Festa Major d’aquest any 
que jugava amb els colors de 
les 5 colles de La Juguesca i 
amb les formes calidoscòpi-
ques. Segons Iglesias, “si fem 
girar un calidoscopi, canvien 
les formes però no els colors, 
com la nostra Festa Major on 
s’introdueixen novetats però 
mantenint la seva essència”. 
El regidor de Cultura també va 
parlar del cost de la Festa ma-
jor, enguany 220.000€, que es 
sufragarà amb una partida del 
pressupost de la regidoria de 
Cultura (158.000€), els ingres-

sos per la venda de tiquets i els 
canons d’explotació (9.600€) i 
el patrocini de les empreses 
locals (52.400€, gairebé una 
quarta part del cost total de 
la Festa Major), a les quals va 
reiterar l’agraïment de l’Ajunta-
ment i de tota la ciutadania per 
la seva implicació i compromís. 
Els empresaris també van re-
bre un obsequi de Festa Major 
i l’Alcalde, Ignasi Simón, els va 
encoratjar a fer trobades en-
tre empresaris, a les mateixes 
seus, per tal de conèixer-les i 
buscar col·laboracions entre 
elles. 

Fi de festa amb espectacle 
pirotècnic 
La Festa Major 2022 va durar 11 
dies, ha estat la més llarga dels 
darrers anys, i, després de dos 
anys de restriccions a causa de 
la pandèmia de la Covid-19, va 
recuperar la forma tradicional. 
L’Ajuntament va dissenyar 
una programació festiva en 
la línia d’anys anteriors, amb 
un àmplia oferta d’activitats 
per a un públic divers, i 
recuperant l’espai festiu i 
gastronòmic de l’Embarraca’t 
i les emblemàtiques proves de 
la Juguesca.
Per acomiadar la Festa Major, 
la nit del diumenge 11 de se-
tembre, hi va haver l’espectacle 
pirotècnic o castell de focs, que 
es va enlairar des del turó de 
Can Puig i que es va poder veu-
re de manera immillorable des 
de la plaça de Catalunya. 

#Lliçàdefesta
Amb l’etiqueta #Lliçàdefesta es 
va poder compartir a les xarxes 
socials els moments  gaudint de 
la Festa Major, seguir el dia a dia 
del programa festiu i estar al cas 
de la informació d’última hora.

Bus nocturn, servei de taxi 
bus gratuït i abonament es-
pecial T-Festa 
Per facilitar la mobilitat i fomen-
tar l’ús del transport públic du-
rant la Festa Major, els horaris 

del bus urbà (TLA) es van am-
pliar els dies 8, 9, 10 i 11 de se-
tembre. 
Les línies A3 (Centre-Can Xico-
ta), A40 (Tricentenari-Can Farell) 
i A21 (Centre-La Serra-Palau-
dàries) van circular des que va 
acabar el servei diürn fins a les 7 
de la matinada i la freqüència de 
pas va ser d’una hora.
En el cas de la línia A21, es va 
complementar el bus nocturn 
amb el Servei Taxi Bus (STB) 
gratuït, que tenia parada al barri 
de Can Salgot (Passeig Sant Va-
lerià - Ausiàs March) per apro-
par la Festa Major a les perso-
nes usuàries de Can Rovira Vell 
i Nou.
I, la novetat més important re-
lacionada amb el transport va 
ser la creació de la T-Festa, un 
abonament especial per a joves, 
a un preu de 2,5€, amb viatges 
il·limitats, vàlid per als dies 8, 9, 
10 i 11 de setembre i per a les 
línies A3, A21 i A40.

Amb motiu de la Festa Major, el 
carrer del Torrent de Can Bosc 
i l’esplanada de terra del costat 
de l’INS Lliçà van romandre tan-
cats. Per això, de l’1 fins al 14 de 
setembre, hi va haver algunes 
parades de TLA situades en 
aquests emplaçaments que van 
canviar d’ubicació. 
Per poder aparcar els vehicles 
durant la Festa Major, estaven 
disponibles els pàrquings del 
Pavelló d’Esports, de la Piscina 
Municipal, del carrer de l’Aliança 
i de l’avinguda dels Països Ca-
talans.
Els pàrquings del costat de 
l’Ajuntament i del costat de l’INS 
Lliçà no estaven disponibles, 
però es va habilitar una zona 
d’aparcament davant del Parc 
del Tenes amb capacitat per a 
260 vehicles.
Entre tots aquests pàrquings, 
hi va haver 590 places d’apar-
cament disponibles al centre 
urbà durant la Festa Major.

Podeu veure la galeria 
completa de fotos de 
la Festa Major al web 
municipal: 
llam.cat/galeriafm22
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Celebració de la Setmana de 
la Gent Gran
Del 17 al 23 d’octubre, Lliçà d’Amunt celebrarà la Setmana de la 
Gent Gran amb activitats variades adreçades a aquest col·lectiu.  

L’Ajuntament, l’Associació de 
Gent Gran de Lliçà d’Amunt i 
l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes de Palaudàries han 
preparat una programació 
plena d’activitats variades per 
celebrar la Setmana de la Gent 
Gran del 17 al 23 d’octubre.
L’Ajuntament ha programat al-
guns actes:
- Projecció de la pel·lícula “Al-
carràs” el dilluns 17 d’octubre 
a les 18h a l’Ateneu l’Aliança 
- Ball amb orquestra el dime-
cres 19 d’octubre a les 18h a 
l’Ateneu L’Aliança
- Visita a Firagran el dijous 20 
d’octubre
- Excursió a la Garrotxa amb 
visita guiada a l’Espai Cràter; 
exposició de referència sobre 

el vulcanisme; visita a La Fa-
geda, fundació d’elaboració 
de productes làctics; i  dinar 
a un restaurant de prestigi es-
pecialitzat en cuina volcànica 
típica d’aquesta comarca. 
Aquesta excursió es farà el 
divendres 21 d’octubre. Preu: 
20€
Per altra banda, les dues as-
sociacions amb seu als casals 
de la gent gran també han 
preparat diferents activitats 
com campionats de dòmino i 
rummikub, xerrades, etc. 
La majoria d’activitats tindran 
aforament limitat i, per tant, 
caldrà fer-ne la inscripció prè-
via i l’adquisició de tiquets en 
els següents espais, on també 
es trobarà tota la informació. 

Per a les activitats organitza-
des per l’Ajuntament:
- Centre Cívic Ca L’Artigues: 
de dilluns a divendres de 15 a 
19:30h
- Centre Cívic Palaudàries: de 
dilluns a divendres de 15 a 
19:30h
- Casal de la Gent Gran del 
centre: dilluns i dimecres de 
9:30 a 14 i de 15 a 17:45h – 
dimarts, dijous i divendres de 
9 a 13:30h
Per a les activitats organitza-
des per les entitats de gent 
gran, cada associació es farà 
càrrec de les inscripcions als 
casals corresponents. 
El període d’inscripcions i ad-
quisició de tiquets serà del 3 a 
l’11 d’octubre.

A partir d’aquest mes d’octu-
bre comencen a ple rendiment 
les activitats dels Centres Cí-
vics municipals Palaudàries i 
Ca l’Artigues.
La programació està dirigida 
a tots els col·lectius: infants, 
joves i adults, amb un gran 
ventall d’activitats diverses 
estructurades en els següents 
àmbits: activitat física i danses, 
activitats artístiques i creati-
ves, i activitats formatives.

Les entitats i associacions 
tenen un pes important en 
aquesta programació, ja que 
les seves propostes com-
plementen les activitats que 
s’organitzen des de diferents 
regidories de l’Ajuntament: 
Cohesió Social, Esports i Jo-
ventut. 
Les activitats es fan a la tar-
da, però la regidoria de Co-
hesió Social està estudiant la 
possibilitat d’oferir-ne també 

en horari de matí a partir de 
l’any vinent. Es realitzarà una 
enquesta per veure quina aco-
llida tindria obrir els centres cí-
vics als matins.
La programació detallada 
d’activitats i la informació so-
bre les inscripcions les podeu 
trobar als dos centres cívics. 
La inscripció de les activitats 
físiques es fa des del Pavelló 
d’Esports i per a la resta d’acti-
vitats cal dirigir-se als dos cen-

La programació, de diferents àmbits, està dirigida a tots els 
col·lectius. 

Comencen les activitats als 
Centres Cívics

tres cívics:
Centre cívic Ca L’Artigues:
c/ Ribera d’Ebre, 81
Telèfon: 938 607 350 
llam.ccca@llicamunt.cat
Centre Cívic Palaudàries

c/ Segre, 65 
Telèfon: 938 646 010 
llam.ccp@llicamunt.cat
Horari: de dilluns a dijous de 
15h a 21h; divendres de 15h 
a 19:45h

Crida per a la 
Nit de l’Esport

La Nit de l’Esport és la festa anual de reconeixement als esportistes del municipi. La regidoria d’Esports, a més de contac-
tar amb les entitats esportives locals, també vol trobar tots aquells esportistes lliçanencs que practiquen la seva disciplina 
esportiva fora del poble. Per això, els demana que, si volen optar als premis de la Nit de l’Esport, ho facin saber omplint un 
formulari que trobaran al web municipal fins a l’11 de novembre. 
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Nou curs subvencionat per a la millora 
de les competències digitals

L’Hora del vermut amb tast 
de cervesa artesana
Com no podia ser d’una altra 
manera, la Biblioteca Ca l’Oli-
veres enceta l’activitat men-
sual “L’Hora del vermut a Ca 
l’Oliveres” amb un tast de cer-
vesa artesana a càrrec d’Albert 
Barrachina, membre de l’equip 
d’ART Cervesers, professor 
d’anàlisi sensorial de la cer-
vesa a la URV i Premi Steve 
Huxley 2020. Durant el tast es 
parlarà de la història de la cer-
vesa i del procés d’elaboració. 
Serà el dissabte 8 d’octubre a 
les 12h. Adreçat a adults. Cal 
inscripció prèvia. Places limi-
tades.

Comprar als comerços 
locals té premi
Aquesta tardor, l’Ajuntament i els comerços locals fan una 
campanya de promoció a través d’un concurs a les xarxes socials. 

L’Ajuntament, amb la col·la-
boració de l’Associació de 
Comerços i Serveis de Lliçà 
d’Amunt, ha organitzat una 
campanya amb l’objectiu 
de fomentar la compra als 
establiments del poble i al-
hora dinamitzar les xarxes 
socials locals.
Sota el lema “La tardor por-
ta premi”, la campanya està 
vinculada a la temàtica de 
la pròpia estació. 
Fins al 31 d’octubre, com-
pra en un comerç local, 
fes-te una foto amb els per-
sonatges del concurs que 
hi trobaràs, puja la foto  a 
Instagram amb el haghtag 
#latardorportapremi i eti-
queta l’Ajuntament de Lli-
çà d’Amunt (@llicamunt), 
l’Associació de Comerços i 
Serveis de Lliçà d’Amunt (@
cisllica) i el negoci on hagis 
comprat i fet la foto. 

Les tres fotos amb més 
“M’agrada” guanyaran vals 
de 150€, 100€ i 50€ res-
pectivament  per gastar als 
diferents establiments ad-
herits a la campanya. 
Una persona pot pujar tan-
tes fotografies com vulgui a 
la xarxa social, però sem-
pre de comerços diferents. 
També us podeu ajudar 
d’altres elements o anar 

disfressats per aconseguir 
una fotografia més elabora-
da i creativa. 

Visita de l’equip del Síndic 
de Greuges
L’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya es desplaçarà 
a Lliçà d’Amunt el proper di-
marts 4 d’octubre, de 9h a 14h, 
on atendrà a la sala del Jutjat 
de Pau. En aquesta ocasió, 
l’atenció serà presencialment 
i telemàticament (trucada o vi-
deoconferència).
L’equip atendrà les persones 
que vulguin fer consultes o 
presentar queixes sobre una 
actuació de l’Administració pú-
blica i també respecte de les 
empreses que presten serveis 
d’interès geneal (llum, aigua, 
gas, etc.). 
Prèviament, cal concertar l’en-
trevista: 

- al telèfon gratuït 900 124 124
- per correu electrònic citapre-
via@sindic.cat
- al web https://visita.sindic.cat
- per codi QR

Dins del programa Treball, 
Talent i Tecnologia (TTT) de 
la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament, amb la col·labo-
ració de la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes, organitzarà 
un Curs de Gestió de sistemes 
ERP-CRM, especialització en 
SAP. 
El curs, subvencionat al 100% 
per l’Ajuntament i la Diputació, 
està adreçat a persones d’en-
tre 16 i 64 anys amb un nivell 
mínim d’estudis d’ESO o equi-
valent, tant en situació d’atur 
inscrites com a demandats 
d’ocupació al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) com 
en actiu. 

Aquesta formació està dirigi-
da al perfil professional logís-
tic, administratiu i d’atenció 
al client per millorar les com-
petències tecnològiques de 
persones amb formació, ex-
periència o interès per l’àmbit 
de la comunicació dins de la 
cadena de valor de les TIC i 
la comunicació corporativa. 
Es tractaran continguts sobre 
administració i operacions 
en sistemes operatius ERP-
CRM, introducció a SAP fi/co, 
i A3con/eco.
La formació té una duració 
de 150 hores i s’impartirà a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres, en 
horari de 9 a 14 hores, tots els 

dilluns, dimarts i dijous, entre 
el 3 d’octubre i el 15 de de-
sembre. 
Informació i inscripcions: 93 
841 52 25 (extensions 220/ 
228) - c/e llam.promoeco@
llicamunt.cat - www.llam.cat/
cursos2022.

EL SÍNDIC A 

Prèviament, cal concertar l’entrevista:  

 al telèfon gratuït 900 124 124
 per correu electrònic citaprevia@sindic.cat

 al web https://visita.sindic.cat
 per codi QR 

Amb la teva queixa
millorem l’Administració

www.sindic.cat  Tel. 900 124 124

EL SÍNDIC A 
LLIÇÀ D'AMUNT
El proper dimarts 4 d'octubre de 2022 
l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya 
serà a Lliçà d'Amunt.

Atendrem les persones presencialment o 
telemàtica (trucada o videoconferència) que 
vulguin fer consultes o presentar queixes 
sobre una actuació de l’Administració 
pública i també respecte de les empreses 
que presten serveis d’interès general (llum, 
aigua, gas, etc.).

Les visites presencials s’atendran a:

 Acció Social, carrer Rafael de Casanovas, 
8, 1a planta.
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15 anys d’Informa’t
El número 1 del butlletí municipal Informa’t va arribar a les cases l’1 d’octubre de 2007. 

L’1 d’octubre de 2007 arriba-
va a les cases un nou butlletí 
municipal, Informa’t, hereu 
de l’Ei! i La revista de Lliçà, i 
del d’Avui en Quinze, que en-
cetava el govern encapçalat 
per l’Alcalde socialista Ignasi 
Simón.
El mateix Alcalde, a l’Edito-
rial d’aquell primer núme-
ro, ens presentava la nova 
publicació, de periodicitat 
mensual i en format diari. Ig-
nasi Simón, escollit Alcalde 
uns mesos abans, ens parla-
va del nou butlletí municipal 
i ens deia que volia ser un 
mitjà de comunicació amb 
informació àmplia, diversa i 
entenedora, i obert a la par-
ticipació de tothom. 
Segons deia l’Alcalde, l’Ajun-
tament tenia el deure d’infor-
mar a la població de la seva 
gestió i els ciutadans te-
nien el dret de saber què fa 
l’administració local. I, amb 
l’objectiu que les persones 
es formessin una opinió en 
base a dades contrastades, 
es va posar a disposició de 
tots els grups polítics amb 
representació a l’Ajuntament 
un espai per fer públics els 
seus posicionaments. 
També es va incloure un es-
pai d’opinió adreçat a les en-
titats locals perquè pogues-
sin donar-se a conèixer i 
anunciar les seves activitats. 
I, un espai d’opinió per als 
lectors. L’Informa’t es plan-
tejava com una eina d’infor-
mació i participació. 
També s’hi va incloure un 
apartat de notícies del poble, 
per posar a disposició de la 
ciutadania notícies relacio-
nades amb el poble però no 
vinculades a l’Ajuntament. 
L’Informa’t es va començar a 
distribuir a totes les llars del 
municipi (a primeres i sego-
nes residències) i als equipa-
ments municipals. 

Testimoni

L’Informa’t és el testimo-
ni escrit i visual de com ha 
evolucionat el nostre poble 
en els darrers 15 anys.
Just en el número 1 del but-
lletí municipal s’informava 
de la inauguració del Casal 
de la Gent Gran del centre, 
del projecte del nou CAP a 
Palaudàries, de l’estrena 
de l’edifici de l’escola Rosa 
Oriol, de la proposta de bus 
exprés de la Vall del Tenes 
o del projecte d’habitatges 
de protecció oficial. Quinze 
anys després, Lliçà d’Amunt 
ja compta amb un segon 
Casal de la Gent Gran a Pa-
laudàries; dos CAP; 3 esco-
les, dos instituts, una escola 
d’adults i múltiples opcions 
formatives; el bus exprés i 
una àmplia xarxa de trans-
port urbà; i un projecte de 
centre urbà, entre molts al-
tres serveis, equipaments i 
projectes finalitzats.  

Evolució del contingut

En els seus inicis, a més 
d’Editorial, Notícies de 
l’Ajuntament, Notícies del 
poble, Opinió de lectors, 
entitats i grups municipals, 
i Crònica del Ple quan cor-
responia, el butlletí incloïa 
una secció anomenada “En-
questa ciutadana” on cada 
mes es feia una pregunta re-
lacionada amb el municipi a 
cinc persones aleatòries del 
poble. L’any 2012, l’enquesta 
ciutadana va passar al web 
municipal, on podia partici-
par més gent, i en el butlletí 
se’n publicaven els resultats. 
Posteriorment, aquest espai 
ha estat ocupat, alternati-
vament, per articles relaci-
onats amb Igualtat, gènere 
i LGTBI, i amb el projecte 
EDUC360. 

En els primers números, 
el butlletí també comptava 
amb  una secció  anome-
nada “Temps enrere”, que 
incloïa els apartats  “Retalls 
de la nostra història” i “Foto 
antiga”, el primer a càrrec 
de l’historiador autor del lli-
bre de L’Abans i el segon 
obert a la participació dels 
lliçanencs i lliçanenques que 
volguessin publicar-hi algu-
na foto antiga vinculada al 
poble. 
També hi havia la secció 
“Serveis” amb un espai de 
“Receptes de cuina”, on les 
àvies participants a l’emble-
màtic Sopar de les Àvies o 
altres persones aficionades 
a la cuina donaven a conèi-
xer les seves receptes. A la 
secció “Serveis” també hi 
havia un Passatemps facili-
tat pel Servei Comarcal de 
Català del Vallès Oriental i 
l’Agenda del mes correspo-
nent, amb activitats orga-
nitzades per l’Ajuntament i 
altres enviades per les enti-
tats locals registrades al Re-
gistre Municipal d’Entitats. 
Tancava la secció “Serveis” 
els horaris del bus urbà, te-
lèfons útils i les farmàcies 
de guàrdia d’aquell període. 
Aquesta secció també inclo-
ïa consells de la Policia Local 
i de Protecció Civil, i l’espai 
de Naixements, on els pares 
i mares podien fer saber el 
naixement del seu fill/a.  
A més, dins de l’apartat de 
“Notícies del poble” es do-
naven a conèixer noves em-
preses o establiments co-
mercials. 
Tres mesos després de l’es-
trena del nou butlletí mu-
nicipal, a demanda dels 
interessats, es va decidir 
incloure-hi publicitat, amb 
l’objectiu d’obrir el butlletí 
municipal també a les em-
preses i comerços del poble 
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15 anys d’Informa’t

200m2 A 235m2 i 250m2
PISCINA INCLOSA / OPTATIVA

BOSC NATURAL ENJARDINAT I
PARCEL·LES de 350 m2 A 550 m2

RESIDENCIAL

BOSC DE CAN ROVIRA SL

636 030 652  
 

DES DE 333.000€ / 407.000€
RESERVA 10.000€
ADJUDICACIÓ 90.000€ 
RESTA FINANCIACIÓ  
 

C/. Estornell,3 Local 1  Lliçà d’Amunt 08186 
www.finquescruilla.com  /   info@finquescruilla.com  

FINQUES CRUÏLLA

CASES AMB EFICIENCIA ENERGÈTICA

CONSTRUCCIÓ MODULAR TECNOLOGIA STEEL FRAMING
ACABATS DE ALTA QUALITAT
SISTEMA DE VIGILANCIA EN TOTA LA FINCA
INSTAL·LACIONS  SISTEMES  ENERGETICS EFICIENTS PER 
AEROTERMIA DE BAIX CONSUM. DOMÒTICA.EQUIPAMENT 
ELECTRODOMESTICS BÀSICS.
ENJARDINAMENT INDIVIDUAL I COLECTIU
ZONES D’ ESBARJO I ESPORTIVES

L’Informa’t és el testimoni escrit i visual de com ha evolucionat el nostre poble en els darrers 15 anys. 

que volguessin donar-se a 
conèixer i publicitar els seus 
productes o serveis.
Altres espais que s’hi han 
publicat han estat “Adopta 
un animal!” per fomentar el 
nombre d’adopcions i reduir 
els abandonaments, on es 
donaven a conèixer alguns 
dels animals recollits i per 
adoptar; “Idees per educar” 
amb activitats i articles amb 
contingut educatiu; “Racó 
de Salut”, amb consells de 
salut; “La veu dels joves”, 
amb entrevistes a jovent del 
poble;  o “Lliçà d’Amunt, un 
poble per viure”, amb foto-
grafies del municipi.

Suplements

La Plana i el Bosc era un 
suplement especial sobre 
medi ambient que sortia pe-
riòdicament; en van sortir 5 
números.
També s’han editat resums 
de mandat i edicions espe-
cials i monogràfics sobre 
infraestructures i equipa-
ments, activitats d’estiu, el 
POUM...

Paginació

La crisi econòmica també es 

va notar en el butlletí que va 
anar perdent les seccions i, 
del 2012 fins al 2016 es va 
acotar a un màxim de 16 pà-
gines. 

Evolució del disseny

Al llarg d’aquests 15 anys, 

el disseny del butlletí ha ex-
perimentat alguns canvis. 
De l’inici fins a l’any 2012 va 
mantenir un disseny sem-
blant. L’any 2012, coincidint 
amb la crisi econòmica, el 
butlletí es va acotar a un 
màxim de 16 pàgines amb 
un contingut molt més com-

pacte. L’any 2017, es va es-
trenar un nou disseny, més 
espaiós, i es va tornar a am-
pliar el número de pàgines, 
que han permès tornar a in-
troduir algunes seccions. 
Esperem que els propers 
anys ens permetin mantenir 
aquest mitjà de comunica-

ció municipal, costós però 
encara imprescindible per 
mantenir informada tota la 
població, sobretot aquella 
que prioritza els mitjans i els 
suports tradicionals, i que 
continuï essent un referent 
informatiu per a la ciutada-
nia. 
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Clubs de lectura infantil i juvenil
CLUB DE LES DENTS DE 
LLEÓ
Aquest club de lectura està 
pensat per als primers lectors, 
infants de 6 a 8 anys, una eta-
pa on cada cop esdevenen 
lectors més autònoms.
S’ha escollit el nom “dents de 
lleó” per la seva relació amb la 
natura i el camp, i perquè tots 
hem bufat alguna vegada una 
dent de lleó tot pensant un de-
sig. Bufem la llavor de la lec-
tura amb la intenció que s’es-
campi i vagi creixent.
Cada mes els infants s’empor-
taran en préstec un llibre per 
llegir i compartir amb la famí-

lia. A les trobades posarem en 
comú allò que ens ha transmès 
cada lectura, reflexionarem i hi 
buscarem diversos relats de la 
mateixa història i històries re-
lacionades.
L’activitat es farà una vegada 
al mes, dimarts a les 17:30h, i 
anirà a càrrec de la Glòria de la 
biblioteca.  
L’activitat té com a objectius:
- Fomentar l’hàbit lector.
- Mostrar llibres de diferents 
tipologies i donar-los a conèi-
xer.
- Fer de la lectura una font de 
plaer.
- Compartir experiències i cre-

ar comunitat per tal de sen-
tir-se part del club de lectura.
El club serà un espai per gau-
dir de la lectura, així que re-
comanem que els infants que 
s’apuntin ho facin perquè en 
tenen ganes. Cal fer la inscrip-
ció a la biblioteca a través dels 
diferents canals (telèfon, cor-
reu o whatsapp).

BOOK CAU
Si tens entre 12 i 16 anys i 
t’agrada llegir, apunta’t al club 
de lectura de la biblioteca! 
Compartirem lectures i crea-
rem un espai propi a la bibli-
oteca. 

Connecta’t: Taller 
d’alfabetització digital
Amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, la Biblioteca 
Ca l’Oliveres ofereix tallers 
d’alfabetització digital adre-
çats a persones de més de 55 
anys. 
El projecte d’Alfabetització 
digital “CONNECTA’T”, pretén 
dotar les persones usuàries 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de coneixements, 
habilitats i actituds en l’àmbit 
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) 
i tràmits amb l’administració 
mitjançant tallers presencials. 
Els tallers han estat especial-
ment dissenyats en un format 
pràctic i pensats perquè els 

seus participants adquireixin 
coneixements que els seran 
útils en el context actual.
Dimecres 26 d’octubre, de 
18h a 20h, es realitzarà el 
taller “Comença a navegar 
per la xarxa!” 
Iniciar-se en la navegació per 
la xarxa coneixent els seus 
principis i eines bàsiques, així 
com els procediments per a 
poder cercar i trobar allò que 
necessitem, identificant els 
principis bàsics de fiabilitat, 
seguretat i privacitat.
El taller anirà a càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés i cal 
inscriure’s prèviament a la bi-
blioteca. Places limitades. 

Tornen les activitats infantils a la biblioteca

Aquest mes d’octubre s’inicia 
altra vegada la programació 
de les activitats de la Biblio-
teca Ca l’Oliveres per apropar 
els més petits a la biblioteca i 
als contes. Aquests activitats   
infantils es porten a terme un 
dissabte al mes fins al juny. Cal 
inscripció prèvia i les places 
són limitades. 

NIU DE PARAULES
Dissabte 22 d’octubre a les 
11h podrem gaudir del conte 

de Leo Lionni “El ratolí Fre-
derick” amb titelles i música, 
a càrrec de Marta Esmarats: 
“Cada tardor els ratolins aca-
ben de recollir tot el que els cal 
per passar l’hivern. Recullen 
grans de blat i civada, palla i 
aglans…però el ratolí Frederic 
recull rajos de sol i altres me-
ravelles per poder passar un 
hivern sense gana, ni set, ni 
buit!”. Sessió adreçada a famí-
lies amb infants fins a 3 anys 
d’edat. 

CONTES AL VOL
Dissabte 29 d’octubre a les 11h 
ens espera en “En Bum i el lli-
bre màgic de les fades” de la 
Cia. Homenots: “Una tarda de 
pluja en BUM escolta la histò-
ria de la Biblioteca Màgica de 
les Fades i del Llibre Màgic que 
va amagar la fada Flor de Neu. 
Farà tots els possibles per tro-
bar-lo amb els seus amics però, 
se’n sortirà?”. Sessió adreçada 
a famílies amb infants a partir 
de 4 anys. 

TALLER CREATIU
El dimarts 11 d’octubre a les 
18h torna el Taller creatiu, adre-
çat a infants a partir de 4 anys. 

En aquesta ocasió, “Teixint 
històries” amb fil i agulla de 
cosir a través de la lectura de 
contes. 
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150è aniversari de la Masia Ca l’Oliveres
L’Ajuntament ha organitzat diferents actes per commemorar aquesta efemèride. 

UNA MICA D’HISTÒRIA

Quan s’entra a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres, la data de 1872 
gravada a la pedra de dalt de 
la porta principal, ens recor-
da que és un edifici construït 
al segle XIX, just fa 150 anys 
i que forma part de la història 
dels lliçanencs i lliçanenques. 
Ca l’Oliveres era una masia si-
tuada al pla de Lliçà d’Amunt, 
al nord de la Sagrera. Va ser 
construïda el 1872 per Joan 
Sala i Riera, descendent de 
la família Oliveres. Roser Sala 
Roca és la darrera persona de 
la família que va habitar el mas 
abans que aquest passés a 
ser de propietat municipal.
Actualment acull la Biblioteca i 
l’Espai jove i encara pot apre-
ciar-se l’estructura de l’època 
i els elements que se n’han 
conservat. 
L’edifici representa l’arquitec-
tura que es construïa durant la 
segona meitat del segle XIX en 
moltes viles catalanes.
A l’interior conserva la dis-
tribució original i clàssica de 
l’espai de les masies de l’èpo-
ca, tot i que, durant els anys 
de la immigració de la dècada 
del 1960 al 1970, es van com-
partimentar les grans estan-
ces amb envans per fer petits 
habitatges i acollir a moltes 
famílies. A l’entorn de la ma-
sia hi havia diversos annexos 
que complementaven el con-
junt de Ca l’Oliveres i que per-
metien fer les diferents feines 
relacionades amb el camp. En 
destaca un antic pou, adossat 
a l’entrada de la biblioteca, i al 
costat est hi ha l’era enrajola-
da. 

ACTES DE CELEBRACIÓ DE 
L’ANIVERSARI

Dijous 6 d’octubre a les 19h
Presentació del llibre “Entre 
mans. Dones pageses, do-
nes dempeus” 

Entre Mans és un llibre d’en-
trevistes a disset dones pa-
geses al capdavant de petites 
explotacions de caire familiar, 
amb maneig tradicional i/o 
agroecològic, que agafen el  
relleu d’una pagesia a la qual 
costa d’acceptar que les do-
nes, tants anys invisibilitza-
des,  puguin ser el seu futur. 
Un futur ple de reptes, perquè 
d’aquí a uns anys  potser ja no 
hi haurà prou terra ni prou pa-
gesia per alimentar-nos. Les 
dones entrevistades ho saben 
i, malgrat les dificultats, no es 
resignen a acceptar la situa-
ció. Són dones tossudes que 
ens expliquen com fan anar 
les mans per tenir cura, no 
només de la terra, sinó de la 
vida.  Entre Mans és un llibre 
il·lustrat en què la imatge és 
tan valuosa com la paraula, 
perquè mostra l’essència de 
cada persona entrevistada, di-
buixada en cada mà. 
A càrrec de les autores Laia de 
Ahumada i Mª Rosa Vidal, i la 
participació de la Maria de la 
Kosturica com a entrevistada. 

Divendres 7 d’octubre a les 
17.30h
“La masia de les paraules”, 
conte musicat i il·lustrat
La Joana Moreno, autora del 
text del conte, ens narrarà la 
història d’en Pepito i la Pepi-
ta, i a través d’ells coneixerem 
una vegada més com era la 
masia Ca l’Oliveres, què s’hi 
feia i qui hi havia viscut. La il-
lustradora del conte, Núria Ra-
mon, posarà imatge i color a la 
narració. L’acompanyaran dos 
músics de La Botzina, en Toni 
Cuesta i en Martí Ventura, que 
ens aproparan a la música po-
pular que escoltaven els pro-
tagonistes del conte. Hi haurà 
berenar per a tothom. Adreçat 
a públic familiar. Cal inscripció 
prèvia.

Dissabte 8 d’octubre de 10:30 

a 12h  
Mural “Pop Art” de la masia 
Ca l’Oliveres
Realització d’un mural “Pop 
Art” cooperatiu a partir d’una 
imatge de la masia Ca l’Olive-
res. Activitat familiar a càrrec 
de l’Escola d’Art Kaizen de Lli-
çà d’Amunt. Adreçat a famílies 
amb infants a partir de quatre 
anys. Inscripció prèvia. Places 
limitades. 

Dissabte 15 d’octubre de 9 a 
12h
Visita per les masies 
Recorregut a peu per algunes 
masies de Lliçà d’Amunt per 
conèixer diferents models de 
masia, les d’ara i les d’abans. 
A càrrec del grup L’Abans. Ini-
ci: Masia de Can Puig; Final: 
Biblioteca Ca l’Oliveres.

Dissabte 15 d’octubre a les 
12h
“La masia: Ca l’oliveres”
Introducció sobre la impor-
tància econòmica i social de 
la masia al segle XIX a càrrec 
de Jaume Dantí, Catedràtic 
d’Història Moderna a la Uni-
versitat de Barcelona. Recor-
darem la vida i l’organització 
a Ca l’Oliveres en diferents 
èpoques, amb intervencions 
de persones que han viscut a 
la masia.

Divendres 21 d’octubre a les 
20h
“Contes de terra endins”
Us portem contes de terra 
endins, contes que poden ha-
ver passat ben a prop i aquí 
mateix,  fins i tot en aquesta 
mateixa estança quan era una 
masia l’any 1872. La trobada 
serà amenitzada per les veus 
a cappella de la Coral feme-
nina de l’Aliança. A càrrec del 
grup Para bé l’Orella i amb 
la participació de la Coral fe-
menina de l’Aliança. Adreçat 
a públic adult. Cal inscripció 
prèvia. Places limitades. 
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En un primer acord, la Junta 
de Govern Local del passat 9 
de maig va aprovar la conces-
sió dels ajuts de les entitats lo-
cals d’àmbit cultural, d’educa-
ció, d’acció social, i d’esports. 
I, en un segon acord aprovat 
el passat 16 de maig, es van 
aprovar els ajuts de les con-
vocatòries de joventut, gent 
gran i locals socials (barris). La 
convocatòria de centres cívics 
es va declarar deserta en no 
haver rebut cap sol·licitud dins 
el termini establert.
En total, l’Ajuntament els ha 
atorgat ajuts per un valor total 
de 42.917,19€, amb els imports 
següents per convocatòria:
Cultura: 
Línia 1. Festes de barri: 
5.088,37€ 
Línia 2. Activitats d’interès 
cultural al propi municipi: 
21.450,26€ 
Línia 3. Participació a la Festa 
de Carnestoltes: 250€ 
Línia 5. Desplaçament en ac-
tivitats que promoguin el nom 
de Lliçà d’Amunt fora de l’àm-
bit local: 2.969,56€ 

Esports: 
Línia 1. Esdeveniments i actes 
esportius puntuals: 8.500€
Joventut: 
Projectes per a la cohesió 
social, emancipació i partici-
pació dels joves del municipi: 
900€ 
Educació: 
Adquisició de material educa-
tiu per a l’alumnat de les Esco-
les bressol municipals: 1.000€ 
Acció Social: 
Projectes per al foment de la 
igualtat d’oportunitats d’ho-
mes-dones o que facin palès 
el caràcter transformador de 
les experiències i sabers fe-
menins: 550€ 
Gent Gran: 
Projectes per a la participació 
de la gent gran del municipi en 
els diferents àmbits de la vida 
ciutadana: 1.209€ 
Locals socials: 
Projectes i activitats als locals 
socials: 1.000€ 
Els ajuts es pagaran un cop 
les entitats presentin la pre-
ceptiva justificació. 
En les convocatòries de cul-

tura línies 1, 2 i 5, d’esports 
i joventut es va fer un primer 
pagament del 50% de l’ajut al 
mes de juny.
Totes les entitats que han re-
but un ajut econòmic per al 
desenvolupament de les se-
ves activitats han de fer el trà-
mit de justificació de l’ajut, que 
poden presentar un cop rea-
litzin l’activitat subvencionada. 
El termini màxim per justificar 
ve indicat en cada convocatò-
ria i és fins al 31 d’octubre en 
les convocatòries de cultura 
línies 1, 2 i 5, d’acció social - 
dona i d’esports; fins al 15 de 
novembre en la convocatòria 
d’educació; i fins al 30 de no-
vembre en les altres, tret de 
les excepcions indicades a les 
convocatòries corresponents. 
Per fer-ho cal omplir els for-
mularis a l’efecte amb les da-
des requerides i presentar-los 
telemàticament a través de 
la web municipal. Trobareu 
tota la informació i la docu-
mentació a https://www.lli-
camunt.cat/seu-electronica/
ajuts-a-entitats-.

L’Ajuntament ha atorgat subvencions a les entitats del municipi 
que s’han acollit a les convocatòries d’ajuts d’enguany de les 
diferents regidories per a projectes i activitats d’utilitat pública i 
interès social.

Ajuts a entitats per valor de 
prop de 43 mil euros

Adjudicació de les obres 
de pavimentació del carrer 
de la Creu de Baduell 
L’Ajuntament de Palau-Solità 
i Plegamans ha adjudicat les 
obres de millora de la pavi-
mentació del carrer de la Creu 
de Baduell pertanyent als mu-
nicipis de Palau-Solità i Plega-
mans i Lliçà d’Amunt a l’em-
presa Marsal Excavacions SL 
per un import de 266.279,91€ 

(IVA inclòs).
Aquest carrer és una de les vies 
principals dels barris de Can 
Rovira Vell de Lliçà d’Amunt i 
Can Falguera de Palau-Solità i 
Plegamans, que hi limiten.
Els dos Ajuntaments van sig-
nar un conveni de cooperació i 
financiaran l’obra al 50%. 

Millora forestal en un 
terreny en sòl urbà
A la finca de Can Coscó s’es-
tà fent una actuació privada 
d’aprofitament forestal. Aques-
ta actuació compta amb un pla 
aprovat pel Centre de la Propie-
tat Forestal i s’hi apliquen crite-
ris de gestió forestal sostenible, 
orientats a reduir el risc d’in-
cendis, augmentar resiliència i 
adaptació al canvi climàtic, en-
tre altres. 
Al costat d’aquesta finca, n’hi 
ha una altra de municipal urba-
na, de caràcter forestal, prope-
ra al Parc de la Mandarina, en-
tre els carrers Pau Casals i Felip 
Pedrell, a Pinedes del Vallès. 
L’empresa que fa l’aprofitament 
forestal de Can Coscó també 
actuarà sobre la finca urbana 
forestal municipal amb una tala 
de pins blancs i una selecció 
d’arbres joves de roure i alzina. 
Concretament, les tasques que 
s’hi faran són: 
- Extracció dels pins existents, 
deixant únicament algun peu 
ben format prioritàriament de 
pinyer per aguantar el terreny i 
l’equilibri forestal.
- Selecció de tanys en el sub-
vol d’alzina i roure i afavorir la 
biodiversitat en les espècies se-
cundàries.
- Eliminació sobre terreny amb 
acabat de moto-serra de les 
restes vegetals generades.
- Tala d’arbres perillosos per les 
infraestructures. 
El preu de l’actuació és de 

1.950€ més IVA per les tres ac-
tuacions principals. La tala d’ar-
bres perillosos costarà 150€/
unitat.
L’aprofitament forestal és ne-
cessari, sobretot per reduir el 
risc d’incendi. La tala dels bos-
cos permet regenerar-los, man-
tenint o millorant la seva qualitat 
ecològica i reduint el risc d’in-
cendis. L’experiència acumula-
da en l’extinció d’incendis fores-
tals demostren que les zones 
densament arbrades tendeixen 
a sucumbir ràpidament davant 
del foc i, en canvi, els paisatges 
on els camps d’oliveres, amet-
llers, vinyes i cereals es barre-
gen amb boscos, prats i pas-
tures resisteixen millor l’avanç 
implacable de les flames.
Per altra banda, gestionar el 
bosc genera molts beneficis. 
Els nostres boscos són rics en 
biodiversitat, però també ens 
aporten un gran  ventall de pro-
ductes essencials per a la nos-
tra societat. Són una part molt 
important de l’economia rural. 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt/
La gestió sostenible dels bos-
cos i la tala d’arbres (llicamunt.
cat).

Ajut de la Diputació per a l’arranjament 
de 5 habitatges 
Aquest any, la Diputació de 
Barcelona ha concedit un ajut 
a l’Ajuntament per a l’arran-
jament de 5 habitatges, en el 
marc d’un programa que té la 
finalitat de promoure l’autono-
mia personal i millorar la qua-
litat de vida de les persones 
majors de 65 anys i d’aque-
lles menors amb discapacitat 
o dependència, mitjançant la 
realització de petites reformes 

d’adaptació funcional que els 
permetin romandre a la seva 
llar i en el seu entorn més pro-
per el màxim temps possible.
La Diputació assumeix el 
100% del cost del programa i 
s’encarrega de la contractació 
de la direcció facultativa, que 
prescriu, supervisa i valida les 
intervencions a realitzar, així 
com de les empreses cons-
tructores que les executaran.



octubre_ 2022_ 21

notícies de l’Ajuntament

Comencen les obres al Parc 
de Ca l’Artigues
L’obra inclou l’arranjament i creació de zones infantils, la 
preparació d’una zona de cal·listènia, l’adequació d’una àrea per a 
salts de BTT i zones de descans i pícnic.

L’empresa Parcs i Jardins 
Catalunya està executant les 
obres del Parc de Ca l’Arti-
gues, al costat de l’escola de 
Rosa Oriol Anguera. 
L’objectiu principal d’aques-
tes obres és la millora ambi-
ental, funcional i paisatgística 
de la zona. Han estat els ve-
ïns i veïnes de Ca l’Artigues i 
l’AFA de l’escola Rosa Oriol i 
Anguera els que han acordat 
les obres en un procés parti-
cipatiu.
El parc té una extensió de 
37.636,21 m², que estan divi-
dits en diferents zones: parc 
infantil, zona de prat, zona de 
pineda i zona de riera, entre 
d’altres.
El projecte contempla di-
ferents actuacions per tal 
d’adequar tota la zona verda 
i treure’n el màxim rendiment. 
Entre aquestes actuacions hi 
ha la creació d’un espai d’es-
bargiment i descans per a la 
gent del municipi de tots els 
grups d’edat. Per fer-ho, es 
millorarà i ampliarà la zona 
de jocs infantils del costat de 
l’escola i es crearà una nova 

zona de jocs infantils prop del 
Mercat municipal.
Per altra banda, també es 
crearà una zona de pícnic a 
la pineda, una àrea per poder 
dur a terme cal·listènia i una 
zona adequada per a la pràc-
tica dels salts BTT que garan-
teixi la seguretat dels usuaris. 
Per a fer tot això, caldrà ani-
vellar la major part del parc i 
millorar l’accessibilitat a les 
entrades.
La presència de zones d’om-
bra gràcies a l’arbrat i a in-
corporació de nou mobiliari 
permetran generar zones de 
descans.

L’obra tindrà una durada de 12 
mesos. L’equip de Parcs i Jar-
dins Catalunya ja ha comen-
çat amb l’extracció de la ca-
nya que és present a la zona 
propera a la riera i al llarg de 
la parcel·la del parc. Es trac-
ta de reduir la seva presència 
per deixar pas a altra vegeta-
ció autòctona i plantació de 
nou arbrat.
També s’han reduït els desni-
vells que hi ha en alguns punts 
del parc per a fer-ho més ac-
cessible per a totes les edats 
i talat diferents arbres que su-
posaven un perill per als veïns 
i veïnes pel seu estat.

Superacciona’t!: 
Recicla les restes 
vegetals
Porta-les a la deixalleria o fés compostatge 
a casa. 

A Lliçà d’Amunt hi ha molts jar-
dins i, per tant, generem mol-
tes restes vegetals. Pots por-
tar-les a la deixalleria, des d’on 
es porten a reciclar, o també 
pots fer compostatge a casa. 
Recorda que si ho fas et pots 

estalviar diners perquè et bo-
nifiquen un 15% de la taxa de 
residus. 
Amb la teva Superacció tan-
ques el cicle de forma més na-
tural: retornant a la terra el que 
és de la terra!
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94.500€ de subvenció per a 
la socialització de llibres de 
text
Els beneficiaris del Programa per fomentar la igualtat d’accés a 
l’educació són 1.269 alumnes de tota l’escolarització obligatòria, 
de 1r de Primària a 4t d’ESO. 

Per al curs escolar 2022-
2023, l’Ajuntament ha des-
tinat 94.500€ a ajudes per 
a l’adquisició de llibres de 
text, fungibles i llicències di-
gitals dins del Programa per 
fomentar la igualtat de l’ac-
cés a l’educació (PFIDE).
Aquest programa es va ini-
ciar fa dos anys i consisteix 
en una gran socialització i 
compra de llibres de text, lli-
cències digitals, material as-
sociat i material fungible per 
a les escoles del poble.
L’Ajuntament, amb la fina-
litat de fomentar la igualtat 
d’oportunitats dels infants 
a l’accés a l’educació, vol 
contribuir a aquest dret fo-
namental convocant aques-
tes ajudes per a l’adquisició 
de llibres de text, fungibles i 
llicències digitals, que repre-
senten una important des-
pesa per a les famílies.

Un projecte social dividit 
en tres fases

Fa dos anys, en la primera 
fase del projecte, l’Ajunta-

ment va invertir 33.250€ per 
cobrir les despeses de 437 
alumnes de Primària, fins a 
4t de Primària, per al curs 
escolar 2020-21.
L’any passat, en la se-
gona fase del projecte, 
l’Ajuntament hi va invertir 
66.851,64€ i el curs escolar 
2021-22 els beneficiaris van 
ser prop de 1.000 alumnes: 
644 de Primària, fins a 6è de 
Primària, i 304 alumnes de 
Secundària, fins a 2n d’ESO.
Enguany, en la tercera i dar-
rera fase del projecte, l’Ajun-
tament ha tornat a ampliar 
els destinataris fins arribar 
a 4t de l’ESO, incorporant 
així tota l’educació obliga-

tòria. El curs escolar 2022-
23, 1.269 alumnes gaudiran 
d’aquesta socialització de 
llibres de text, que ha supo-
sat una inversió de 94.500€ 
per l’Ajuntament. 

Segons el regidor d’Educa-
ció, Fran Sánchez, el PFIDE 
és una forta aposta per la 
millora educativa del muni-
cipi, ja que facilita l’accés 
i l’equitat educativa, però 
també permet la innovació 
pedagògica a les escoles i 
instituts. A més, la socialit-
zació de llibres contribueix 
a tenir les escoles equilibra-
des pel que fa a la segrega-
ció escolar. 

Xerrada: “Pantalles, ús o 
abús”
Dins del Programa de For-
mació i Suport a les Famílies 
2022-2023, la regidoria d’Edu-
cació ha organitzat la xerrada 
gratuïta “Pantalles, ús o abús?” 
adreçada a famílies amb fills i 
filles d’entre 6 i 12 anys. 
En aquesta xerrada, a càrrec 
del tècnic del Programa de 
Prevenció de Drogues de la 
Vall del Tenes, David Sanitjas, 
es reflexionarà sobre l’ús actu-
al de tecnologies, on comença 
l’ús i on l’abús, es donaran a 
conèixer els riscos de penjar 

dades personals (fotos, víde-
os...) a la xarxa, però també es 
donarà una visió positiva de la 
utilització de pantalles al dia a 
dia.
La xerrada tindrà lloc el di-
marts 25 d’octubre, de 17.30 
a 18.30h, a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres, tot i que també hi ha 
l’opció de connectar-s’hi on-
line. 
Per participar-hi és imprescin-
dible inscriure’s prèviament a 
través del web municipal www.
llicamunt.cat. 

Espai Can Godanya: Servei d’Intervenció 
Socioeducativa
L’Espai Can Godanya, 
destinat a infants i joves 
d’entre 6 i 18 anys derivats de 
la regidoria d’Acció social, té 
com a objectiu oferir temps i 
lloc de coincidència, reunió, 
trobada i descobriment 
que faciliti gradualment el 
seu creixement i benestar 
individual i col·lectiu; en 

definitiva, un lloc de relació 
i acompanyament personal 
i social, que intervingui 
directament en l’educació 
i en la creació d’hàbits 
saludables per a la seva 
correcta inclusió en la 
societat. 
L’Espai Can Godanya 
està situat al Parc de Can 

Godanya. L’horari és dimarts 
i dijous de 16.30 a 19:30h per 
Primària i dilluns i dimecres 
de 16.30 a 19:30h per 
Secundària.
Durant aquest horari, es dóna 
suport en aprenentatges 
acadèmics, es berena de 
forma saludable, es gaudeix 
d’una estona de temps lliure 

i es finalitza el dia amb una 
activitat o taller on es treballa 
l’autoconeixement i la gestió 
de les pròpies emocions, i es 
fan assemblees per decidir de 
forma col·laborativa. També 
es fan activitats lúdiques 
fora de les instal·lacions del 
centre.
I, al llarg del curs, s’implica a 

les famílies dels participants 
en el seu procés dins de 
l’Espai Can Godanya.
L’equip professional de 
l’Espai Can Godanya està 
format per dues persones. 
Espai Creix: 
Tel. 93 611 50 21
WhastApp 673 375 318
Instagram @espaicreix
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Què ha dit la premsa? Naixements a Lliçà d’Amunt

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

Farmàcies

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

M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 30 de setembre al 6 d’oc-
tubre 
P. Lozano (Bigues): del 7 al 13 d’octubre 
M. Vidal (Lliçà de Vall): del 14 al 20 d’octubre
J. Serra (Bigues): del 21 al 27 d’octubre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 28 d’octubre al 3 de no-
vembre

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

Amunt-T-Bikes-BH, de Lliçà 
d’Amunt, campió de Catalu-
nya de BTT en equip
L’equip Amunt-TBikes-BH, de 
Lliçà d’Amunt, es va procla-
mar, el primer cap de setma-
na de juliol,  campió de Cata-
lunya al circuit de Tuixent Bike 
Race, a l’Alt Urgell.

Els ajuts de la Generalitat a 
la reindustrialització repar-
teixen 3,4 milions entre cinc 
empreses
El govern català ha destinat 
3,4 milions d’euros a inver-
sions de reindustrialització a 
cinc empreses del Vallès Ori-
ental (d’entre les 44 catalanes 
amb un volum de 27 milions 
d’euros). Entre les empreses 
beneficiades hi ha el procés 
de reindustrialització que 
prepara Barat Alte a l’anti-
ga planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt que té suport públic, 
amb 975.000 euros.

L’Esport Club Granollers 
suma un nou reforç al cen-
tre del camp
L’Esport Club Granollers se-
gueix donant forma a la seva 
renovada plantilla, en aquesta 
ocasió incorporant a l’interior 
Marc Bellalta. El migcampista 
de Lliçà d’Amunt arriba pro-
cedent de la Unió Esportiva 
Vic.

Mango enllesteix l’obra ci-
vil de l’ampliació logística a 
Lliçà d’Amunt
Mango accelera per posar 
en funcionament l’any vinent 
l’ampliació del centre logís-
tic de Lliçà d’Amunt. El grup 
està destinant a aquesta am-
pliació 88 milions d’euros i el 
total de les inversions projec-
tades per a l’exercici arriba a 
124 milions. L’empresa ha fet 
pública l’evolució de les ven-
des durant el primer semestre 
de l’any, amb un creixement 
significatiu respecte a l’any 
passat.

Cremen 2,1 hectàrees de 
rostolls prop de Can Carre-
res Nou, a Lliçà d’Amunt
Un incendi va cremar, el pas-
sat 21 de juliol, 2,1 hectàrees 
de camps de rostolls a la zona 
de Can Carreres Nou, a Lliçà 
d’Amunt. Tres unitats de l’ADF 

L’Alzina, tres camions i un he-
licòpter dels Bombers a més 
d’efectius dels Agents Rurals, 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques i de la Policia Local 
es van desplaçar a la zona.
Per altra banda, el passat 15 
de juny, també va cremar una 
zona de camps a l’entorn de 
l’ermita de Sant Justa. Les 
flames també van afectar 
la tanca d’una casa i granja 
de la zona. Hi van intervenir 
efectius dels Bombers, ADF 
i altres serveis d’emergènci-
es. L’endemà va fer una petita 
revifalla aturada ràpidament. 

L’ONCE posa els primers 
quioscos del nou model a 
Granollers
Darrera del nou model de 
quiosc de l’ONCE hi ha l’em-
presa vallesana Zedis, que té 
la seu a Lliçà d’Amunt i que 
s’encarrega de la seva fabri-
cació.

Sara Gay participa al Cam-
pionat d’Espanya de BTT
La ciclista de Lliçà d’Amunt 
Sara Gay va disputar, el cap 
de setmana 23 i 24 de juliol, 
amb la selecció catalana, el 
Campionat d’Espanya de BTT 
en les modalitats de XCO i 
XCE (eliminator), que es va 
celebrar en el marc del Gran 
Premio Candeleda-Gredos 
(Àvila).

Barat-Alte formalitza els 
primers contractes de per-
sonal de Bosch
La reindustrialització de 
la planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt comença a mate-
rialitzar-se. L’empresa que 
ocuparà les instal·lacions del 
fabricant de servofrens, que 
va tancar a finals de juny, la 
francesa Barat-Alte, ha fet 
les primeres contractacions 
del personal de Bosch que 
es beneficiarà del procés de 
reindustrialització. Són vuit 
persones que ja han comen-
çat a treballar a les actuals 
instal·lacions del fabricant de 
material ferroviari, a Parets.

Societats constituïdes
- Transportes Martín Porras e 
Hijos SL, dedicada al trans-
port i distribució de merca-
deries per carretera tant naci-

onal com internacional, amb 
camions propis com aliens, 
així com la contractació 
d’aquests tercers, ha fet una 
ampliació de capital. 
- AMP Global Soft, SL, dedi-
cada a la comercialització i 
venda d’eines informàtiques 
per a la gestió empresarial; 
prestació de serveis de su-
port i manteniment del pro-
gramari, així com aquelles 
activitats que es puguin con-
siderar anàlogues a les ante-
riors.
- Salado Real State 888, SL, 
dedicada a la promoció im-
mobiliària i la compravenda 
d’immobles; la construcció 
completa, reparació i conser-
vació d’edificacions; cons-
trucció completa, reparació 
i conservació d’obres civils, 
etc.
- Izan Vergara Motors, SL, de-
dicada a la compravenda de 
vehicles terrestres en general, 
vehicles marítims i aeris, així 
com la compra i venda a l’es-
tranger i el lloguer d’aquests.
- Carpintería Machado, SL, 
dedicada a la instal·lació de 
fusteria.
- Vivendes Forn de Santa Eu-
làlia, dedicada a la inversió 
en propietat immobiliària i, 
en conseqüència, comprar, 
vendre, permutar, arrendar, 
llogar i explotar béns immo-
bles, rústics i urbans; la cons-
trucció d’edificis en règim de 
renda lliure, etc.
- Neumáticos Gil Gierra 2383, 
SL, dedicada al comerç al de-
tall  i a l’engròs de recanvis i 
accessoris de motor nous de 
segona mà i instal·lació de 
pneumàtics.
- Saga Brokers, SL, dedica-
da a la realització d’activitats 
pròpies de corredoria d’asse-
gurances. 

Defuncions
- Dolores Marfa Rof, 84 anys. 
06-07
- José Tanco Conde, 71 anys. 
8-8
- Pedro Blasco Villanueva, 74 
anys. 7-8
- Juan Tomás Cabrera Ruiz, 
46 anys. 16-8
- Encarnación Martínez Ur-
rea, 90 anys. 23-8
- Marisa Rubio Rodríguez, 58 
anys. 27-8

“Xemeneies per sempre”, 
nova exposició de Màrius 
Gómez
La primera exposició de la 
temporada 2022/23 a l’Espai 
Garum ens mostra a través de 
les fotografies de gran format 
de Màrius Gómez un recorre-
gut per algunes de les xeme-
neies més singulars de Lliçà 
d’Amunt que habitualment no 

veiem i que han estat l’ànima 
de masies i cases centenàries.
«Xemeneies per sempre«
Fotografies de Màrius Gómez
Inauguració: Divendres 16 de 
setembre, a les 19:30h
Es podrà veure fins el 28 d’oc-
tubre
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Ajuts per al foment del lloguer 

El Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona (BOP) 
ha publicat la convocatòria i 
les bases reguladores espe-
cífiques per a l’atorgament 
de subvencions adreçades 
al foment del lloguer i l’ha-
bitatge assequible, impulsa-
des i aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.
Aquests bases  regulen la 
concessió de subvencions 
per a les persones físiques o 
jurídiques privades propietà-
ries d’habitatges desocupats 

ubicats a municipis de la co-
marca del Vallès Oriental, per 
tal de destinar-los al lloguer, 
per mitjà del programa de la 
Borsa de lloguer social de 
l’Oficina comarcal d’Habitat-
ge del Vallès Oriental. 
El termini de presentació de 
les sol·licituds s’acaba el 
proper 3 d’octubre.
Les subvencions s’han de 
sol·licitar presencialment, 
amb cita prèvia, a la seu del 
Consell Comarcal, o telemà-
ticament (Instància genèrica 
- Consell Comarcal del Va-
llès Oriental (vallesoriental.
cat) ) juntament amb tota la 
documentació establerta a la 
base 6.
L’habitatge ha de complir els 
següents requisits: 
a) Que estigui ubicat a la 
comarca del Vallès Oriental, 
tret d’aquells municipis que 
disposen del programa de 
la xarxa de mediació pel llo-
guer social al seu municipi, 
com ara Caldes de Montbui, 
Granollers, Mollet del Vallès, 
Montornès del Vallès, Parets 
del Vallès i Sant Celoni. 

b) Que sigui un habitatge que 
provingui del mercat lliure o 
de protecció oficial amb la 
preceptiva autorització per 
arrendar. 
c) Que disposi de la cèdula 
d’habitabilitat i el certificat 
d’eficiència energètica, o bé 
per ambdós casos que reu-
neixi les condicions neces-
sàries per a llur obtenció.
Les actuacions subvenciona-
bles són:
a) Adequació de les peces i 
els elements que conformen 
l’habitatge per tal d’obtenir 
les condicions mínimes d’ha-
bitabilitat i les necessàries 
perquè pugui ser ocupat de 
manera immediata per un llo-
gater. 
b) Les instal·lacions d’aigua, 
gas, inclosa la calefacció, 
electricitat i sanejament, per 
l’adequació de l’habitatge a 
la normativa.
c) Arranjament de banys i 
cuines adaptant-los als mí-
nims d’habitabilitat i a les 
condicions necessàries per-
què l’habitatge pugui ser 
ocupat de manera immediata 

Atenció amb l’escarabat vespa barrinador de les moreres

El passat mes d’agost, un veí 
de Ca l’Artigues va veure un 
insecte que és plaga per a les 
moreres, del qual ja se’n tenia 
constància al Vallès Occiden-
tal i al Baix Llobregat.
Xylotrechus chinensis, cone-
gut com l’escarabat vespa 
barrinador de les moreres, és 
un insecte coleòpter perta-
nyent a la família dels ceram-
bícids, originari del nord-est 
d’Àsia (la Xina, Corea, el Japó 
i Taiwan). L’insecte podria ha-
ver estat introduït a Catalu-
nya l’any 2012, probablement 
a l’interior de palets de fusta 
procedents de la Xina, i s’ha 
estès per diversos municipis 
del Vallès Occidenta  i el Baix 
Llobregat, on està  afectant 

greument les moreres.
Els danys, els provoquen les 
larves d’aquest insecte que 
barrinen i s’alimenten de la part 
externa viva dels troncs i les 
branques (el floema) de l’arbre 
de manera que interrompen el 
flux de la saba, i poden arribar 
a produir la mort dels arbres. 
Els símptomes més evidents 
d’infestació són els forats de 
sortida dels adults (els esca-
rabats) que poden veure’s als 
troncs i les branques de les 
moreres. L’escorça infestada 
de l’arbre també acaba morint, 
i aleshores s’asseca i es des-
prèn, cosa que deixa vista la 
part dura o xilema.
A causa dels seus hàbits bar-
rinadors, es tracta d’una plaga 

de difícil control. Les mesures 
de control recomanables són 
les següents:
- Control físic: implica la poda 
severa de les branques afecta-
des, i, si és el cas, la tala i des-
trucció dels arbres afectats.
- Tractaments fitosanitaris: 
únicament es poden utilitzar 
aquells productes que esti-
guin autoritzats pel Registre 
de Productes Fitosanitaris del 
Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació, que podeu 
consultar al web https://www.
mapa.gob.es/es/agricultura/
temas/sanidad-vegetal/pro-
ductosfitosanitarios/fitos.asp.
- Tractament preventiu: es re-
comana fer una polvorització 
amb piretroides autoritzats so-

per un llogater.
d) Millora de l’aïllament tèr-
mic i/o acústic amb l’adap-
tació dels elements que con-
formen els tancaments de 
l’habitatge. 
e) Repàs dels elements de 
l’habitatge deteriorats per 
una manca de conservació o 
manteniment: pintura, terres, 
fusteria interior i/o exterior, 
neteja inicial o final de l’ha-
bitatge o petites reparacions 
d’instal·lacions.
f) Millora de l’accessibilitat 
interior de l’habitatge, com 
ara substitució de banyera 
per dutxa, eixamplament de 
portes, passadissos, habi-
tacions, cambra higiènica o 
cuina, entre d’altres. 
g) Els honoraris facultatius 
per a l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat i/o del certifi-
cat d’eficiència energètica. 
h) Reparació o substitució 
de l’element del punt de coc-
ció de la cuina, extracció de 
fums, i caldera per un altre 
element amb una millora de 
qualificació energètica. 
i) Tramitació del Butlletí elèc-

tric de l’habitatge i contrac-
tació dels subministraments. 
No es poden incloure des-
perfectes o danys ocasionats 
per mal ús o mala fe. 
No són despeses subvencio-
nables els tributs (impostos i 
taxes), com ara l’impost so-
bre el valor afegit (IVA), l’im-
post sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) 
i les taxes que afectin les 
obres o els honoraris profes-
sionals, ni tampoc els aran-
zels.
La quantia màxima de la sub-
venció per persona benefi-
ciària s’estableix en funció 
de les despeses subvenci-
onables del conjunt de les 
actuacions dutes a terme en 
relació amb l’habitatge. L’im-
port màxim de la subvenció 
per persona/habitatge és en 
funció de l’import del conjunt 
de les actuacions dutes a ter-
me en relació amb l’habitat-
ge i correspon al 80% de les 
despeses subvencionables 
acceptades, IVA exclòs, amb 
un import màxim de 3.000 
euros/habitatge, IVA exclòs.

bre el tronc i les branques prin-
cipals per evitar que les feme-
lles hi posin els ous. Aquests  
tractaments s’han de fer espa-
iats i en dues o tres vegades, 
des de mitjan maig a mitjan 
agost.
- Tractaments fitosanitaris per 
endoteràpia (injecció al tronc), 
per lluitar contra les larves que 
fan galeries al floema. Es reco-
mana aplicar-hi un tractament, 
tot i que encara no hi ha cer-
tesa que aquests tractaments 

siguin del tot eficients.
- Utilització d’enemics naturals 
(control biològic): en fase d’in-
vestigació. La vespa autòctona 
Stephanus serrator podria ser 
un probable parasitoide de lar-
ves de Xylotrechus chinensis.
Comuniqueu al Servei de Sa-
nitat Vegetal qualsevol sospita 
de la plaga.

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
http://agricultura.gencat.cat/
sanitatvegetal 

notícies del poble
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opinió Grups 
Municipals

El pasado 11 de septiembre nuestro concejal en el Ayuntamiento no acudió a los actos institucionales de la Diada. Nunca hemos asistido a ellos en todo 

lo que va de legislatura.

Consideramos que sigue siendo una fiesta nacionalista y excluyente,en la que no se puede sentir representada toda la ciudadanía. De hecho, nuestra 

formación liberal ha apostado siempre por una celebración abierta, inclusiva e integradora, y que no esté al servicio de ideologías que buscan la ruptura 

y la confrontación entre catalanes.

Es por esta razón que queremos reivindicar que la Fiesta de Cataluña se celebre por Sant Jordi y de este modo sea una fiesta de todos los catalanes.

Volem una diada de tots. La diada, el 23 d’abril. La diada per Sant Jordi!

El passat 11 de setembre 700.000 persones segons l’assemblea i 150.000 segons la guàrdia urbana, en tot cas 42.000 més que l’any passat, van omplir 

el Paral·lel per expressar el seu sentiment, un augment significatiu en un moment en què sembla, després de 5 anys,  que hi ha una desunió entre els 

partits i el poble. És clar que poble i polítics no poden anar per separat, però també és clar que el 52% assolit en les últimes eleccions no avança i el 

poble pressiona, com és el seu dret, per complir el mandat de l’1-O; i  tot aquest panorama, passa mentres es continuen encausant activistes, s’accentua 

l’espoliació fiscal, dicten sentències contra l’escola en català i es continua amb la manca d’inversions en infraestructures.

La manifestació de la Diada torna a marcar el batec de l’Independentisme; ni la repressió, ni la frustració han impedit que aquest País es mobilitzi... ara 

toca als polítics estar a l’altura.

Estar a la altura es comportarse o actuar según la importancia que requiere la situación. Durante la pandemia supimos estar a la altura; ciudadanía e 

instituciones aunamos esfuerzos para paliar la propagación y los efectos económicos de una pandemia sin precedentes. El “que viene el lobo” de la crisis 

climática… ya no es válido, “el lobo” ya está aquí. ¿Podemos intentar estar a la altura? ¡POR FAVOR!.

El mantra de reducir, reparar, reutilizar y reciclar… no sólo debemos cumplirlo la base de la pirámide… el 90%. Es un asunto de corresponsabilidad. 

Las empresas e instituciones deben estar a la altura, hay que legislar y actuar en consecuencia. La municipalización de servicios públicos, el correcto 

aprovechamiento de los recursos, el no desperdicio del agua (¡PONEROS LAS PILAS YA!), la gestión responsable de los bosques, la regulación de los 

beneficios desorbitados de los grandes oligopolios (alimentación y energía de forma inminente), y unos servicios sociales preparados para amortiguar los 

efectos de la inflación en la ciudadanía, son unos pequeños primeros pasos. Garanticémonos una vida que merezca la pena ser vivida, fácil y plena. Por 

nosotr@s, y por las generaciones que vendrán.

Passada la Festa Major, iniciem un curs polític que donarà pas al final del mandat. En menys de 9 mesos tornarem a les urnes municipals. Pot semblar que 

a l’oposició estem només per criticar el govern, però no. En realitat l’oposició estem per fiscalitzar les tasques de govern (i que aquestes siguin el millor 

per a Lliçà d’Amunt) i per fer propostes que creiem millor per als lliçanencs/ques. Seguirem treballant perquè les coses es facin en pro dels interessos 

de Lliçà d’Amunt i la seva gent i no en nom dels interessos particulars d’alguns. Segur que en 15 anys de govern s’han fet coses positives, faltaria més, 

però encara queden moltes per fer (arreglar el problema de l’aigua, solucionar les desigualtats en temes de mobilitat, arranjar i netejar el poble, solucionar 

la falta d’oferta cultural, corregir les deficiències en el sistema de recollida d’escombraries, etc. ). La realitat és que estem arribant al final d’un cicle. Cal 

repensar totes les esferes de la política municipal i per això calen noves estratègies i no pas apuntalar projectes antics que ja no funcionen. Seguim!

El final de l’estiu ha estat marcat per dos grans esdeveniments: Per una banda, hem pogut gaudir d’una Festa Major inoblidable, 100% normal, diversa 

i per a tots els públics. 10 dies d’activitats que han estat possible gràcies a persones voluntàries, associacions, empreses, cossos de seguretat i per-

sonal municipal.

D’altra banda, s’ha iniciat el curs escolar amb l’obertura de l’Institut-Escola Miquel Martí i Pol, amb infants i joves dels 3 fins als 16 anys, a la zona de 

Palaudàries. L’Equip de Govern Socialista ha aconseguit una fita històrica: portar l’educació secundària als barris. Amb l’ampliació de l’oferta formativa 

la matrícula ha crescut un 20%, aconseguint recuperar l’alumnat que, per proximitat, marxava a estudiar a d’altres municipis; augmentem el sentiment 

de pertinença entre els i les joves; aquests mantenen els seus referents educatius al centre; revitalitzem i redimensionem l’Escola; evitem llargs despla-

çaments en cotxe o en bus (que suposa un gran estalvi econòmic per a les seves famílies) i descol·lapsem el transport públic.
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opinió Entitats i Bústia del lector

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu elec-
trònic 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 ca-
racters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Síl·labes de vidre: Som Cultura!

Sota el lema Som cultura!, 
l’Ateneu Cingles de Bertí 
(ACB) va presentar a La Fàbri-
ca (Santa Eulàlia de  Ronça-
na) la Temporada 2022-2023. 
Amb l’alegria del retrobament 
i amb un ambient distés, tots 
els assistents es varen entu-
siasmar prenent bona nota 
de les activitats que s’oferien 
per aquest curs. Metropolitan 
Union va clausurar l’acte amb 
un concert extraordinari. Les 
seves quatre veus a cappella 
(música vocal no acompanya-
da), vinculades a l’Escolania 
de Montserrat, amb una afi-
nació exquisida i un esmo-
lat sentit de l’humor, ens van 
oferir un programa de musica 
Barbershop (música de bar-
beria), que ens va sorprendre 
per la seva energia i potència 
harmònica. 
En aquesta presentació de 
la temporada es va incidir 
de manera molt especial en 
el lema “Som cultura!” que 
ACB, després de cinc anys 
de trajectòria, proposa amb 
un convenciment ferm: totes 
i tots som ciutadans activa-
ment compromesos amb la 
dinamització cultural dels 
nostres entorns perquè la cul-
tura marqui la diferència. No 
es tracta tant d’apuntar-se a 
una activitat i deixar-se portar 
com de comprometre’s en la 
seva difusió, animació i rea-
lització. Cadascú segons les 
seves possibilitats. Totes les 
contribucions són valuoses i 
necessàries per prioritzar en 
les nostres agendes allò que 
nodrirà molt positivament la 
nostra convivència i esdevenir 
social. 
Així, doncs, per aquest Som 
Cultura!, l’ACB organitza, per 
aquest primer trimestre, acti-
vitats molt diverses relaciona-
des amb diferents manifesta-
cions culturals.

Teatre
• L’assaig sobre la ceguesa 
(divendres, 28 d’octubre), una 

coproducció catalano-portu-
guesa, basada en l’obra del 
Premi Nobel de Literatura 
José Saramago amb motiu 
del seu centenari.
• L’oreneta (dissabte, 19 de 
novembre) de Guillem Clua. 
Una obra sobre l’amor i el do-
lor amb dues extraordinàries i 
emotives interpretacions, les 
de l’Emma Vilarasau i Dafnis 
Balduz, i una precisa direcció 
de Josep Maria Mestres.
• Una noche sin luna (di-
vendres, 16 de  desembre), 
premis Max en la XXV edició 
2022 al millor actor (Juan Die-
go Botto) i al millor espectacle 
de teatre per “una peça com-
movedora en la que la paraula 
i el món de Lorca ens fan de 
mirall”. 

Òpera
• Don Giovanni (diumenge, 
13 de novembre), conside-
rada l’òpera més cèlebre de 
Mozart, basada en el mite 
de Don Joan, confrontarà els 
espectadors amb la noció de 
seducció.

Conferències
• Jordi Coca sobre el teatre 
de Shakespeare (divendres, 
14 d’octubre), una contextu-
alització i desmitificació del 
dramaturg més universal en 
un intent d’esporgar falsos tò-
pics, prejudicis i malentesos 
de la seva obra.
• Ruth Galve sobre Gabriel 
Ferrater (divendres 18 de no-
vembre) amb motiu del cen-
tenari d’un dels grans poetes 
catalans de tots els temps i 
una contribució a l’Any Ferra-
ter.

Formació
• Formació de lectors i Ta-
ller d’escriptura (el segon i el 
quart dimarts de cada mes), 
activitat on l’anàlisi de textos 
curts permet assoliment de 
recursos que afavoreixen la 
comprensió lectora de tex-
tos literaris de diferents gè-

neres i proporcionen models 
als membres del taller per 
la producció dels seus  tex-
tos, molts d’ells destinats a 
aquesta secció “Síl·labes de 
vidre”.

Per a col·laborar i participar 
en aquestes activitats, s’ofe-
reixen diferents possibilitats:
• Enviar un correu E-mail a 
l’adreça a ateneu.cingles-
deberti@gmail.com
• Trucar al número de mòbil 
639006342
• Contactar amb Lola Tres-
serras, Antígona González o 
algun dels seus organitza-
dors.
• Respondre els correus de 
l’ACB en els que s’anuncien 
els detalls de l’activitat esco-
llida.
• Consultant la Web de l’Ate-
neu: www.ateneucb.cat  on 
trobareu detallada informació.

Cadascú de nosaltres és 
responsables del nodriment 
cultural del nostre entorn. 
Visquem amb entusiasme, 
compromís i en la mesura 
de les nostres possibilitats 
aquest deure i dret perquè la 
cultura impregni les nostres 
vides individuals i col·lectives.

Ateneu Cingles de Bertí
www.ateneucb.cat
ateneu.cinglesdeberti@gmail.
com

Activitats del SEOVT

Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT)

Programació de l’Ateneu 
l’Aliança
Octubre:
14 - Jams de l’Ateneu. Gratuït.
15 - Concerts cicle D.O. Vall 
del Tenes - 10€ consumició / 
6€ sense consumició i des-
compte socis.
16 - Teatre Familiar “Hamelínn” 

de la Cia. Xip Xap - 3€ / 4€ / 5€
21 - Xerrades - Gratuït
29 - Lliksound - 5€ / 3€
* Preus per acabar de confir-
mar.

Ateneu l’Aliança
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Club Patí Lliçà d’Amunt

Somos el Club Patí Lliça 
d’Amunt!! En nuestra escuela 
podréis aprender a  patinar en 
línea de forma lúdica y diverti-
da. Si lo que quieres es mejo-
rar tu técnica y tu estado físico, 
nuestro Club de Patinaje de ve-
locidad dispone de entrenado-
res de alto nivel y experiencia. 
Desde los 4 años y sin límite 

de edad,  tenemos  grupos de 
diferentes niveles, incluso de 
adultos,  para practicar de-
porte  mientras los niñ@s en-
trenan!! Os esperamos en el 
Patinódromo lunes, miércoles 
y viernes a partir de las 18h. 
Contacto: Nuria 651990849

Club Patí Lliçà d’Amunt

opinió Entitats i Bústia del lector

Inscripció a la Catequesi 
2022
La Parròquia de Sant Julià 
de Lliçà d’Amunt ofereix, un 
curs més, la catequesi per a 
aquells infants que vulguin 
rebre la primera comunió, a 
partir del 3r curs de primària. 
És una oferta formativa en 
valors: humanitat, solidaritat, 
generositat, fe…  Us animem 
a inscriure els vostres fills. 

Els dies per a fer-ho als locals 
parroquials: dilluns de 19.30 
a 20.30 hores, del 12 de se-
tembre a l’10 d’octubre. Us hi 
esperem!
Per a més informació : parro-
quiesvalldeltenes@gmail.com 
o tel. 678782429.

Parròquia de Sant Julià

Tomb per l’Oriental Vallès 
(TOV) a peu

Diumenge 16 d’octubre de 
2022
Etapa 4: St. Feliu de Codines a 
Riells del Fai, passant pel Parc 
Usart,  St. Miquel del Fai, Turó 
de l’Uià i el Grauet de l’Uià. 
Uns 15kms i 500 m d+ aprox.,  
dificultat moderada.
Inscripcions anticipades. 

Per més informació a les WEBS
www.uecvalltenes.com
www.feec.cat

UEC Vall del Tenes

Activitats del Ball de gitanes

LES GITANES AL 
PARLAMENT

L’11 de setembre la colla 
de grans del ball de gitanes 
va participar als actes de 
la diada que es feien des 
del Parlament de Catalunya 
i alhora per celebrar-ne el 
seu 90è aniversari, ballant 
juntament amb altres grups 
folklòrics de tot Catalunya: 
falconers, bastoners, esbarts, 
colles sardanistes bestiari i 
ball de gitanes

LES GITANES AL PAÍS BASC

El primer cap de setmana 
d’octubre, les colles de joves 
i de grans del ball de gitanes 
actuarem a les festes dels 
pobles d’Irura i d’Aduna 
al País Basc. Portarem 
una mostra de la cultura 
i tradicions catalanes per 
compartir-la amb els amics 
bascos que ens acolliran. 

COMENÇA UN NOU CURS

El dia 7 d’octubre a les 8 
del vespre, al gimnàs de 
l’institut, farem l’assemblea 
d’inici de curs per presentar 
els objectius de la nova 
temporada. Aquells que 
estigueu interessats en 
formar part de la nostra colla 
podeu venir per informar-vos 
i conèixer de més a prop qui 
som i què fem.
Horaris d’assaig de les colles:
COLLA DE PETITS  (de 3 a 8 
anys): divendres  de 6 a 7 de 
la tarda
COLLA DE MITJANS (de 8 a 
12 anys): divendres de 2/4 de 
8 a 2/4 de 9 del vespre
COLLA DE JOVES (de 12 a 
30 anys): divendres de 9 a 10 
del vespre
COLLA DE GRANS ( a partir 
de 30 anys): divendres de 10 
a 11 de la nit
Tots els assajos es fan al 
gimnàs de l’institut. 

US HI ESPEREM!

Ball de Gitanes de Lliçà 
d’Amunt

GRAN MATINAL MOTERA
EVENTO SOLIDARIO EN FAVOR DE LA 

“FUNDACION PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS”

DOMINGO 16 DE OCTUBRE
09:00 – 14:00

CON LA PARTICIPACION DE:

ENTRADA GRATUITA
COCHES TUNING

TODO TIPO DE MOTOS
SENSACIONAL ALMUERZO

BEBIDAS – STANDS – BUEN AMBIENTE
SORTEOS – RIFAS – MUSICA EN DIRECTO

PARC DE LA MANDARINA 
CARRER D’ AMADEO VIVES, 13, 08186 LLIÇA D’ AMUNT BCN.

L’Associació Veïnal Parc de La 
Mandarina organitza una fes-
ta solidària el 16 d’octubre de 
les 9 a les 14 hores al Parc de 
La Mandarina (Pinedes del Va-
llès): 1ª BIKER FEST VALLÈS 
ORIENTAL. 
Aquesta festa constarà de di-
verses activitats: 
- Exposició de cotxes “tuning”
- Trobada de motos

- Esmorzar
- Música en directe
L’acte té una finalitat solidària 
i l’objectiu principal és recollir 
diners per donar-los a la Fun-
dació Privada Hospital Asil de 
Granollers.

Associació Veïnal Parc de la 
Mandarina de Pinedes del 
Vallès

1a Biker Fest Vallès Oriental

Fes clic per reservar hora

Lliçà d’Amunt-Palaudàries
Centre Cívic (Segre, 65)
Dimecres 26 d’octubre
de 17 a 20:30 h

Has de portar document identificatiu oficial i no venir en dejú



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 Palaudà-
ries
930 014 988 
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga Països 
Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga Sant Bal-
diri)
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 Es-
purna
938 415 331
Escola Bressol Municipal Palau-
dàries
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’Informació al 
Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
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

OCTUBRE

genda’t
 

2
Diumenge

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Centre Cívic Palaudàries Horari: de 17 a 
20.30h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

TOMB PER L’ORIENTAL VALLÈS (TOV) A 
PEU
Inscripcions anticipades
Organitza: UEC Vall del Tenes16

Diumenge 

19
Dimecres

ACTIVITATS DEL SEOVT
Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall 
del Tenes
Organitza: SEOVT

Més 
activitats

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 
PÚBLICS

PERSONES 
ADULTES

JOVENT

TAST D’OLI
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18 a 
19.30h
Tastarem diferents tipus d’oli d’oliva verge 
extra que podem trobar al mercat per saber 
diferenciar-ne les característiques, els sabors, 
etc. A càrrec d’Andrea Martin, alumna de 
l’Institut Lliçà, com a part pràctica del seu tre-
ball de recerca “Comparativa d’oli verge extra 
dels conreus catalans i andalusos”. Adreçat a 
tots els públics. Inscripció prèvia.

TALLER D’AUTOCONSUM AMB ENER-
GIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Mercat setmanal Horari: de 10.30 a 13.30h
En el marc de la Setmana Europea de l’Ener-
gia Sostenible

CUINA JOVE: PANALLETS
Espai Jove El Galliner Horari: de 17 a 19.30h

CONNECTA’T: TALLER D’ALFABETITZA-
CIÓ DIGITAL
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18 a 20h
“Comença a navegar per la Xarxa!”

9
Diumenge DINAR POPULAR: “LA PAELLA D’EN VI-

NYALS”
Pavelló INS Lliçà Hora: 18h
Compra prèvia de tiquets
Organitza: Lliçà Perunitos

13
Dijous TALLER DE MAQUILLATGE TERRORÍFIC

Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 a 
19.30h

26
Dimecres

21
Divendres

SORTIM A ESCENA: “NADA ES IMPOSIBLE 
BROADWAY EDITION” D’EL MAGO POP
Teatre Victòria de Barcelona

6
Dijous

4
Dimarts

TALLER DE SABÓ ARTESANAL
Punt de trobada de Ca l’Artigues Horari: 
de 17.30 a 19.30h

CONCURS DE CARBASSES DE HA-
LLOWEEN
Espai Jove El Galliner Horari: de 17 a 
19.30h

TARDA DE HALLOWEEN
Espai Jove El Galliner Horari: de 17 a 
19.30h28

Divendres

14
Divendres CONFERÈNCIA

Jordi Coca sobre el teatre de Shakespeare.
Organitza: Ateneu Cingles de Bertí

TEATRE
L’assaig sobre la ceguesa
Organitza: Ateneu Cingles de Bertí

25
Dimarts XERRADA: “PANTALLES, ÚS O ABÚS?”

Biblioteca Ca l’Oliveres (i opció telemàtica) 
Horari: de 17.30 a 18.30h

VISITA DE L’EQUIP DEL SÍNDIC DE 
GREUGES
Sala del Jutjat de Pau Horari: de 9 a 14h

SETMANA DE LA GENT GRAN

ACTES DEL 150È ANIVERSARI DE LA 
MASIA CA L’OLIVERES

ACTIVITATS INFANTILS DE LA BIBLIO-
TECA CA L’OLIVERES

DECORACIÓ DE HALLOWEEN
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 a 
19.30h

8
Dissabte DE L’HORT A LA BIBLIOTECA: L’HORA 

DEL VERMUT A CA L’OLIVERES
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 12h
Tast de cervesa artesana.

SESSIÓ DE CINEMA DE TERROR
Espai Jove El Galliner Horari: de 17 a 19.30h

XERRADA: “LES PAPALLONES”
Ateneu l’Aliança Hora: 20h
A càrrec del director del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, Toni Arrizabalaga
Organitza: Ateneu l’Aliança

1A BIKER FEST VALLÈS ORIENTAL
Parc de la Mandarina Horari: de 9 a 14h
Organitza: Associació Veïnal Parc de la 
Mandarina de Pinedes del Vallès

TORNEIG DE PING PONG
Punt de trobada de Ca l’Artigues Horari: de 
17.30 a 19.30h

Dijous

20

BALLADA DE SARDANES
Parc del Quiosc Hora: 11h
Organitza: Associació Barri La Sagrera

ACTIVITATS DE L’ATENEU L’ALIANÇA
Organitza: Ateneu L’Aliança


