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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

Durant el passat mes d’octu-
bre s’han portat a terme les 
obres de soterrament de les 
línies de telecomunicacions 
i xarxa elèctrica així com per 
la millora de la xarxa d’enllu-
menat públic i d’aigua pota-
ble del barri de la Sagrera. 
És de justícia demanar-vos 
disculpes per les retenci-
ons de trànsit que, durant 
10 dies, van produir-se al 
carrer d’Anselm Clavé, a to-
car de la costa de Can Puig. 
El pas alternatiu va generar 
importants embussos, però 
al tractar-se d’una obra rà-
pida, es va creure, amb 
encert o desencert, que no 
calia crear una alternativa 
per a vehicles. En tot cas, és 
una aposta clara i decidida 
d’anar soterrant línies en el 
nostre municipi amb en la 
mesura de les nostres pos-
sibilitats i reduir l’impacte vi-
sual que genera. Fer-ho a tot 
el barri de La Sagrera tindrà 
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un cost de més de 517.000 
euros.

Després de crear el nou pont 
del carrer Major aquest estiu 
passat, ara, a la fi, també te-
nim molt avançats els fona-
ments del pont per vianants 
que creua el Riu Tenes pel 
Parc del Tenes i que et duu 
al Pinar de la Riera on cele-
brem molts actes de la Festa 
Major. És un pont totalment 
necessari i reivindicat histò-
ricament perquè cada cop 
que plou, amb certa inten-
sitat, la passera provisional 
que hi ha queda inundada i 
impedeix poder-la creuar. 
Aquesta obra, que te un cost 
que no arriba als 300.000 
euros, haurà d’estar total-
ment acabada a finals d’any, 
tot i que a finals de novem-
bre ja podrem començar vi-
sualitzar el progrés.

Vist els inassolibles incre-

ments de les factures dels 
consums elèctrics d’equi-
paments i enllumenat pú-
blic que ens estan arribant 
en els darrers mesos, hem 
decidit, com a mesura d’es-
talvi, avançar un any el can-
vi d’enllumenat públic que 
tenim de vapor de sodi per 
passar-ho a Led en tot el 
centre urbà del poble, que 
és l’únic canvi que ens que-
dava per fer en tot el muni-
cipi. Ho teníem previst per a 
l’any 2023 però és necessari 
fer-ho el més aviat possible 
per rebaixar els consums i 
els costos d’enllumenat. Per 
poder-lo fer ara ha calgut fer 
una modificació pressupos-
tària de 240.000 euros. En 
paral·lel a aquesta inversió, 
també seguim incidint en 
l’estalvi energètic dels equi-
paments públics amb dife-
rents mesures.

I ja que parlem d’inversions, 

la darrera tongada d’asfalts 
del 2022, que s’estan aca-
bant d’executar aquest mes 
de novembre amb un im-
port de 306.000€ i afecten 
a 36.000 metres quadrats. 
Aquestes actuacions de 
re-asfalt s’estan portant a 
terme des de l’any 2016 i ja 
sumen un total de 677.000€ 
en obres de millora dels nos-
tres carrers.

I a la fi, aquest mes de no-
vembre comencen les obres 
d’ampliació de l’Institut Es-
cola Miquel Martí i Pol a 
Palaudàries, que tindran 
un cost de 1.700.000 euros 
dels quals la Generalitat de 
Catalunya pagarà el 50% i 
la construcció en el Parc de 
davant de l’escola Miquel 
Martí i Pol d’un ‘pump track’ 
(una modalitat d’Skatepark) 
pels joves del poble que ens 
ha demanat el Consell d’In-
fants.
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Estrena de les obres de 
millora del Patinòdrom
El nou paviment s’estrenarà amb la tercera edició del campionat 
de patinatge “Trofeu Lliçà d’Amunt-Memorial Manel Lahosa”. 

El passat mes de setembre 
es van dur a terme obres de 
millora del paviment del Pa-
tinòdrom, situat a la zona es-
portiva Torrent Merdanç, a Ca 
l’Esteper. Les obres van anar  
a càrrec de l’empresa Pinturas 
y Aplicaciones Hilario SL, als 
quals se’ls van adjudicar per 
un import de 30.309,048€ IVA 
inclòs.
Aquesta millora del Patinòdrom 
s’estrenarà amb la tercera edi-
ció del campionat de patinatge 
“Trofeu Lliçà d’amunt – Memo-
rial Manel Lahosa” organitzat 
pel Club Patí Lliçà d’Amunt i 
obert a totes les franges d’edat 
i a totes les categories de com-
petició, federats populars i es-
cola. El campionat tindrà lloc el 
dissabte 5 de novembre de les 
9 a les 14h. A més, aquest dia hi 
haurà una exposició de patins 
antics de la col·lecció personal 
de Manel Lahosa que la família 
posarà a disposició del club. El 
lliçanenc Manel Lahosa, que 
ens va deixar l’any 2021, va 
ser patinador de velocitat pro-
fessional, campió de multitud 
de campionats i impulsor del 

patinatge de velocitat a nivell 
nacional. Al nostre poble va 
ser el fundador del Club Patí 
Lliçà d’Amunt, va promocio-
nar el patinatge al municipi i va 
formar moltes generacions de 
patinadors/es. 
Per altra banda, durant la jor-
nada, l’Associació Protecto-
ra d’Animals de Granollers 
(APAG) organitzarà una reco-
llida de menjar i material per a 
animals de companyia.

El Patinòdrom i la seva mi-
llora

El Patinòdrom es va construir 
fa 20 anys i, al principi, va ser 
molt utilitzat per l’entitat local 

de patinatge de velocitat Però, 
després d’aquesta època, 
aquesta instal·lació esportiva 
va esdevenir un equipament 
més del barri amb un ús ha-
bitual per part dels ciutadans, 
però per a activitats no espor-
tives, la qual cosa va anar des-
gastant el paviment.
Darrerament, hi ha hagut una 
revifada de l’entitat local i s’ha 
vist la necessitat de fer repa-
racions al paviment del Pati-
nòdrom per tal d’adequar-lo a 
la pràctica esportiva de forma 
segura.
Aquesta millora permetrà en-
trenar amb condicions als pa-
tinadors i patinadores de l’en-
titat local  i que el Patinòdrom 

pugui ser seu de campionats 
estatals.
Per altra banda, amb l’objectiu 
que el nou paviment duri el ma-
jor temps possible, s’ha decidit 
limitar l’ús d’aquesta instal·lació 
esportiva al Club de Patinatge 
de Velocitat de Lliçà d’Amunt. 
Per això, per evitar l’accés lliu-
re a l’equipament, durant el 
passat mes d’agost, l’empresa 
Ferros Tous SLU va dur a ter-

me el tancament perimetral del 
Patinòdrom, per un import de 
12.493,70€ IVA inclòs.
De tota manera, amb la inten-
sió que aquesta actuació no 
representi una pèrdua d’equi-
paments esportius d’ús lliure, ja 
es va habilitar una pista polies-
portiva al costat de l’skate park 
de la zona esportiva Torrent 
Merdanç, dotant-la de porteries 
i cistelles. 
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Conservació i millora de la 
via pública
Aquest any s’han reasfaltat més de 36 mil metres quadrats de 
carrers, amb un cost de més de 306 mil euros.

Aquest any 2022, l’Ajunta-
ment ha realitzat diferents 
actuacions de conservació 
i millora de la via pública 
en carrers principals del 
municipi, que enllacen els 
barris amb el centre urbà, 
uns carrers pavimentats fa 
més de quaranta anys, els 
quals han estat refermats i 
apedaçats diferents vega-
des. Concretament, s’han 
reasfaltat diferents trams 
dels carrers de Caldes de 
Montbui, Camí antic de Cal-
des, Can Ballestà, de Can 
Pasqual a Can Rovira Nou, 
Pollancre, Avellaner, Olive-
ra, Camí de Can Riereta, 
Ca l’Artigues, Ca l’Esteper, 
Lluís Millet i Antoni Gaudí, 
entre altres indrets.
Les obres han consistit a 
aplicar-hi una nova capa 
de rodadura d’aglomerat 
asfàltic (4 cm.) damunt de 
l’existent i la col·locació de 
les tapes dels pous de re-
gistre a la nova rasant. Prè-
viament, s’hi ha realitzat un 
fresat del perímetre en una 
amplada d’1,20 m., en for-
ma de cunya, per tal d’en-
caixar el nou paviment amb 
la rigola i la resta del carrer. 
En total, han estat 36.630,85 
metres quadrats d’asfaltat-
ges, que han tingut un cost 

de 306.823,61 euros.

Període 2017-2021

Entre els anys 2017 i 2021, 
l’Ajuntament ha asfal-
tat i reasfaltat un total de 
56.290,04 metres quadrats 
de superfície amb un cost 
total de 677.214,64 euros. 
L’any 2017 es van asfaltar 
els aparcaments de la Pis-
cina i de l’esplanada del 
carrer de l’Aliança, un total 
de 4.955,27 metres qua-
drats i una inversió total de 
136.368,23 euros.
L’any 2018 es va reasfaltar 
una superfície de 1.368,02 
metres quadrats del carrer 
de Ramon Llull amb un cost 
de 12.244,98 euros.
L’any 2019 els reasfaltatges 
es van dur a terme des dels 
carrers de l’Empordà i de 
Ramon Casas fins al carrer 
de Puig i Cadafalch; al carrer 
de Francesc Macià; al carrer 
de la Marinada; al Passeig 
de Can Salgot; i al carrer 
de Formentera i l’avinguda 
dels Països Catalans. En to-
tal van ser 15.945,23 metres 
quadrats de superfície reas-
faltada amb un cost total de 
139.264,46 euros.
L’any 2020 es va reasfaltar 
el tram de davant de l’insti-

tut Lliçà de l’avinguda dels  
Països Catalans i es van 
asfaltar els carrers de Pep 
Ventura i de Pau Claris. En 
total van ser 2.525,28 me-
tres quadrats de superfície 
reasfaltada amb un cost de 
50.530,47 euros, mentre 
que d’asfaltats van ser en 
total 2.048 metres quadrats 
i 122.886,49 euros. 
L’any passat, el 2021, es van 
reasfaltar diferents trams 
del passeig de Sant Valerià, 
el carrer de la Cerdanya, el 
carrer de l’Urgell i una part 
del carrer de Ca l’Artigues, 
a més d’un tram de l’avin-
guda dels Països Catalans. 
En total van ser 29.445,27 
metres quadrats de superfí-
cie reasfaltada amb un cost 
total de 215.920,01 euros.

Properes millores de la via 
pública

Aquest 2022, a més del 
reasfaltatge dels diferents 
trams de carrers anome-
nats, es durà a terme l’ei-
xamplament i el reasfaltatge 
del Camí de Ca l’Artigues i 
l’ampliació del carrer de la 
Fàbrica. 
Al Camí de Ca l’Artigues, 
en el tram entre la carretera 
C-1415b i el carrer de Can 

Farell, es farà una ampliació 
de la calçada fins a 5,6 me-
tres (actualment té una am-
plada que va des dels 4,1 
als 4,7 metres) per millorar 
el creuament dels vehicles. 
També es faran reparacions 
puntuals de les zones amb 
patologies del ferm (pell de 
cocodril, flonjalls...) i final-
ment s’aplicarà una nova 
capa de rodadura de mes-
cla bituminosa contínua en 
calent de 5 cm en els 3.229 
metres quadrats de super-
fície amb un pressupost de 
96.642,00 euros.
Per altra banda, es farà 

l’ampliació del carrer de la 
Fàbrica per tal que tingui 
continuïtat al llarg del seu 
traçat; actualment queda 
tallat en un tram de 105 
metres entre el carrer de 
Folch i Torres i l’avinguda 
del Països Catalans. Aques-
ta actuació proporcionarà 
una millora de la mobilitat i 
connectivitat del nucli urbà. 
L’abast de l’actuació inclou 
les tasques de moviment 
de terres, pavimentació i 
drenatge. S’asfaltaran 629 
metres quadrats de super-
fície amb un pressupost de 
85.817,29 euros.

Nou enllumenat 
públic a l’entrada 
de Can Xicota
S’instal·laran 21 fanals amb lluminàries 
LED.

El Camí de Can Riereta, a l’en-
trada del barri de Can Xicota, 
es va reasfaltar abans de l’es-
tiu i seguidament s’hi va pintar 
la senyalització vial. 
Ara, passat l’estiu, s’il·luminarà 
aquest camí d’accés al barri. 
L’obra civil del nou enllumenat 
públic es va adjudicar a l’em-
presa Moviterres de Llissà 
SL per un import de 23.903€ 

més IVA. Aquesta empresa va 
executar la  rasa per a la cana-
lització i està col·locant-hi tubs 
coarugats. Paral·lelament, la 
Brigada elèctrica va passant 

el cablejat i col·locant els fa-
nals. S’instal·laran 21 fanals 
amb lluminàries LED de 53W, 
de la marca Carandini i model 
VEKA N.
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Soterrament de serveis de 
La Sagrera
Se soterraran línies àeries elèctriques, d’enllumenat públic i de 
telecomunicacions per millorar l’estètica del nucli antic.  

A finals de setembre es 
van iniciar les obres de 
soterrament de serveis de 
La Sagrera i de renovació de 
canonades d’aigua. 
L’obra va començar pel carrer 
d’Anselm Clavé, a l’alçada 
del número 121, fins al 
carrer Major, on va creuar la 
carretera i es va obrir la vorera 
fins al carrer de Mossèn Cinto 
Verdaguer. A partir d’aquí, 
l’obra va continuar  pel carrer 
Major endins el casc antic. 
La primera fase de l’obra va 
comportar la supressió del 
carril oest de circulació (costat 
de l’Església), motiu pel qual 
es va establir un sistema de 
pas alternatiu.
Les obres consisteixen en 
el soterrament dels serveis 
d’enllumenat, electricitat i te-
lecomunicacions per ocultar 
al màxim les instal·lacions. 
L’àmbit d’actuació són els car-
rers Major, Sant Julià, Sagre-
ra, Mossèn Blancafort, Costa 
de Can Puig, Mossèn Cinto 
Verdaguer (parcialment), An-
selm Clavé (parcialment), les 
places de la Font i de l’Es-
glésia, i el camí de Can Malé 
(parcialment). 

També s’aprofitarà aquesta 
actuació per canviar uns 350 
metres de canonada d’abas-
tament d’aigua, de la Costa 
de Can Puig a Can Malé, molt 
deteriorada pels anys. Aquest 
canvi de canonada s’ha inclòs 
dins del Pla d’Inversions d’Ai-
gua 2022 i en serà la primera 
actuació. 
A més, es canviaran algunes 
lluminàries, que tindran una 
estètica clàssica adequada 
per a un nucli antic. 
Les obres de soterrament de 
línies aèries dels carrers de La 
Sagrera és una actuació ur-
banística que permetrà culmi-
nar la feina iniciada fa quatre 
anys quan es van repavimen-
tar els carrers Major, Sant Ju-
lià i Mossèn Blancafort i ja es 
van soterrar aquests serveis 
en una part del carrer Major. 
L’objectiu d’aquestes actua-
cions és millorar l’estètica del 
nucli antic de Lliçà d’Amunt. 
El pressupost total del pro-
jecte és de 517.479,94 euros, 
dels quals 152.923,64 euros 
corresponen a la xarxa d’ai-
gua. 
Les obres van a càrrec de 
l’empresa Moncobra SA.

El termini d’execució d’aques-
ta reurbanització de La Sagre-
ra està fixat en quatre mesos. 

Nou canal de WhatsApp per 
informar sobre aquestes 
obres

L’Ajuntament ha posat en 
marxa un canal de Whats-
App, com a prova pilot,  per 
informar sobre les diverses 
fases i les afectacions que es 
puguin derivar de les obres 
de soterrament de serveis a 
La Sagrera, adreçat princi-
palment al veïnat de la zona 
afectada, tot i que s’hi pot 
subscriure qualsevol persona 
interessada.
L’enviament d’informació a 
través d’aquest canal de mis-
satgeria és unidireccional, a 
través d’una llista de difusió, 
per tant ningú podrà veure ni 
obtenir els telèfons de les per-
sones subscrites al servei.
El número de telèfon que s’ha 
habilitat per aquest servei de 
WhatsApp, el  647 949 466, 
és exclusivament per rebre 
informació de les obres, per 
tant no es pot considerar ni 
es pot utilitzar com una via de 

Nou enllumenat públic al 
centre urbà
S’instal·laran 1.208 lluminàries LED a tots els carrers del nucli 
urbà.

contacte amb l’Ajuntament. 
Per donar d’alta el nou servei 
i començar a rebre informa-
ció cal seguir els passos se-
güents:
• Afegir el número de telèfon 
a l’agenda de contactes (647 
949 466)
• Enviar un missatge amb 
la paraula ALTA i el nom i 
cognoms

• Un cop rebut el missatge de 
benvinguda, cal llegir i accep-
tar de forma explícita la nor-
mativa de protecció de dades 
enviant un missatge amb la 
paraula ACCEPTO.
L’Ajuntament disposa d’altres 
llistes de difusió per WhatsA-
pp que es poden consultar a 
la secció “Actualitat” del web 
municipal.

L’Ajuntament té previst iniciar, 
a principis d’aquest mes de 
novembre, un canvi de llumi-
nàries al nucli urbà; s’hi instal-
laran 1.208 lluminàries LED. 
Recordem que LED és la si-
gla de Luminiscence Emit-

ting Diode (diode emissor de 
llum). Darrera d’aquest acrò-
nim hi ha una tecnologia en 
ple desenvolupament i que té 
un dels principals reptes en el 
camp de la il·luminació d’exte-
riors. El Led és un díode o se-

miconductor molt senzill que, 
en determinades condiciones 
elèctriques, emet llum donat 
el moviment dels electrons en 
el seu interior. Es tracta d’un 
dispositiu electrònic, no d’un 
dispositiu de descàrrega com 

són les làmpades actuals. Per 
les seves reduïdes dimensi-
ons i versatilitat, es considera 
el potencial del LED molt ele-
vat perquè al reduït tamany se 
suma una llarga vida, ja que no 
té filaments ni gas intern, amb 
la qual cosa els nivells de des-
gast són més baixos.
El pressupost del material 
de les lluminàries LED, amb 
l’empresa Novatilu SL, és de 
214.190,28€ IVA inclòs. I, el 
pressupost d’instal·lació de 
les lluminàries LED, amb l’em-
presa Alumbrados Viarios SA, 

és de 59.198,04€ IVA inclòs. 
Aquestes empreses s’han con-
tractat a través de la central de 
compres de l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM). 
Amb tots els canvis a lluminà-
ries LED que s’han fet fins ara i 
els previstos, podem dir que el 
municipi està evolucionant cap 
a una millor sensació lumínica 
als carrers, no perquè incor-
porem més llum, sinó perquè 
es reparteix millor i hi ha una 
major eficiència energètica en 
incorporar les millors tecnolo-
gies lumíniques del mercat.
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Cada 25 de novembre cele-
brem el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones i commemo-
rem la data en què es produí el 
violent assassinat de tres ger-
manes, activistes polítiques, 
en mans de la policia secreta 
de la dictadura de la República 
Dominicana al 1960. Al 1981 
el moviment popular i feminis-
ta  d’aquest país centreameri-
cà va iniciar la commemoració 
amb una convocatòria anual 
i al 1999 les Nacions Unides 
van assumir la reivindicació. 

Commemoració a Lliçà 
d’Amunt
La regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI ha organitzat diferents 
activitats per commemorar el 
Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència envers 
les Dones. 
DIVENDRES 25 DE NOVEM-

BRE
- 10h a Can Godanya:
MATINAL DE IOGA       
Gratuït. Portar roba còmode, 
estoreta i manta. Inscripcions 
al telèfon 93 860 72 20.
- 17h a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres:
TALLER DE FANALETS
Adreçat a infants i persones 
adultes. A càrrec de l’Associ-
ació Amunt Dones.
- 17.30h a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres:
CONCENTRACIÓ CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: 
lectura dels manifests amb la 
col·laboració d’infants i ado-
lescents de l’Espai Can Go-
danya, l’Associació Amunt 
Dones i l’Assamblea Feminis-
ta de l’INS Hipàtia i el Club 
de lectura feminista del Punt 
Dona. I, música en directe  
amb “Paremos de contar” a 
càrrec d’Alana, membre de 

l’Assamblea Feminista de 
l’INS Hipàtia.
- 18h a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres:
ESPECTACLE TEATRAL 
“INÈRCIA” I ESPAI DE DIÀ-
LEG DESPRÉS 
Què passaria si recordar el 
nostre passat tal com va suc-
ceir es tornés una necessi-
tat vital per tal d’avançar? La 
Clara, la protagonista, lluita 
contra ella mateixa i contra 
els seus records. Amb l’ajuda 
d’un personatge tan descone-
gut per ella com per al públic, 
la Clara intentarà resoldre quin 
va ser el moment de la seva 
vida en què tot va canviar i la 
culpa es va instal·lar dins el 
seu cap.
- a les 19.30 des de la bibliote-
ca fins a l’Ajuntament:
MARXA LILA
Organitzada per l’Associa-
ció Amunt Dones. Comptarà 

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

amb una comparsa de la Colla 
de Gegants i amb la colla de 
tambors del Ball de Diables La 
Sella. 

- Durant tota la tarda pels car-
rers de Lliçà d’Amunt: 
DINÀMICA DE CARRER AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE
Es vol oferir un espai de troba-
da, de diàleg i d’intercanvi amb 
els i les joves del municipi amb 
l’objectiu de reflexionar sobre 
l’impacte de la violència de 
gènere en la vida quotidiana, 
abordant diverses qüestions 
mitjançant el joc. Activitat itine-
rant gratuïta.

DURANT TOTA LA SETMANA
- A l’Espai Can Godanya:
Es realitzaran dinàmiques amb 
els infants i joves per treballar 
la violència masclista i taller de 
fanalets amb la participació de 

l’Associació Amunt Dones.
- A l’Espai Jove El Galliner:
Podeu trobar l’Iceberg contra 
la violència de gènere, on es 
podrà identificar quins tipus de 
violència de gènere existeixen i 
si alguna vegada se n’ha vist o 
patit algun.
- A la Biblioteca Ca l’Oliveras:
Podeu trobar una selecció de 
llibres sobre temàtica d’igual-
tat i gènere.

DURANT EL MES DE NOVEM-
BRE
El Club de lectura feminista del 
Punt Dona llegirà el llibre “Els 
homes m’expliquen coses” 
de Rebecca Solnit, un conjunt 
d’assajos mordaços i oportuns 
sobre la persistent desigualtat 
de gènere. Les persones inte-
ressades a afegir-se al Club de 
lectura poden contactar amb 
el telèfon 662 926 211.



novembre_ 2022_ 7

notícies de l’Ajuntament

Participa en el Gran Recapte 
d’Aliments
La recollida solidària d’aliments a Lliçà d’Amunt tindrà lloc 
del 25 al 27 de novembre en els supermercats adherits a la 
campanya. 

El Gran Recapte d’Aliments 
és una campanya, a 
nivell de Catalunya, de 
recollida d’aliments bàsics 
per aconseguir que les 
persones més necessitades 
del nostre entorn rebin 
ajuda alimentària; també 
serveix per donar a conèixer 
la situació per la qual 
passa aquest col·lectiu. 
La campanya la duen a 
terme simultàniament els 
quatre Bancs d’Aliments de 
Catalunya.
La població que viu en 
situació de pobresa a 
Catalunya requereix 
la nostra solidaritat i 
capacitat organitzativa 
per no esdevenir persones 
marginades. I és per aquest 
motiu que des dels Bancs 
d’Aliments es posa en 
marxa aquest projecte.
La recollida solidària 
d’aliments a Lliçà d’Amunt 
començarà el divendres 25 
de novembre i finalitzarà el 
diumenge 27 al migdia.
Com cada any, la 
campanya comptarà amb 
persones voluntàries que 
estaran durant aquests 
dies coordinant la recollida 
d’aliments en els punts de 
venda col·laboradors.
Tots els productes recaptats 
es destinaran a El Rebost 
Solidari de Lliçà d’Amunt.

Aliments més necessaris

Llet, llegums cuites, menestra, 
oli d’oliva, oli de girasol, pasta 
variada, arròs, sucre, caldo, 
galetes maria, conserves de 
peix, tomàquet en conserva, 
cereals, galetes amb xocolata 
i crema de xocolata. També 
tonyina, mandonguilles i 
frankfurt en llaunes, i formatge. 

Vols fer de voluntari/ària?

El Gran Recapte és possible 
gràcies a la col·laboració 

desinteressada de ciutadans 
que hi dediquen el seu temps 
durant el cap de setmana. 
Els voluntaris cobreixen torns 
durant els dies del Gran 
Recapte a un punt concret de 
recollida. 
Per ser volunari/ària cal omplir 
un formulari que trobareu 
al web municipal www.
llicamunt.cat fins al 20 de 
novembre. No s’accepten 
inscripcions de menors de 
16 anys, únicament poden 
constar com acompanyants 
d’un adult.

Superacciona’t!: 
Recicla
Si reduïm el volum de deixalles que diposi-
tem al contenidor gris, estem contribuint a 
contenir costos i millorar l’entorn. 

Les SUPERACCIONS  de 
reciclatge fan que cada cop 
es redueixin més els residus 
que no es poden separar i 
amb una bossa petita de res-
ta a la setmana n’hi ha prou.

Si aconsegueixes reduir el 
volum de deixalles que di-
posites al contenidor gris, 
estàs contribuint a contenir 
els costos i a millorar el teu 
entorn.

Galledes de matèria 
orgànica gratuïtes

La regidoria de Medi Ambient 
regala galledes de matèria 
orgànica a la ciutadania, que 
es poden passar a recollir per 
la Deixalleria Municipal de 
Palaudàries, fins a la finalit-
zació de les existències.

Per altra banda, recordem 
que la mateixa Deixalleria 
Municipal de Palaudàries 
continua oferint compost 
gratuït. D’aquesta manera, 
es vol fomentar l’ús del com-
post provinent de la recollida 
selectiva de la fracció orgà-
nica. El compost esdevé un 
adob natural per a l’agricul-
tura, fertilitzant per a tasques 
de jardineria i restauració de 
sòls degradats, entre altres. 
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La planta de la multinacional 
alemanya fabricant de servo-
frens Bosch ubicada a Lliçà 
d’Amunt va tancar portes el 
passat mes de juny per tras-
lladar la seva producció a Po-
lònia. 
Representants de l’empresa, 
els sindicats, la Generalitat i 
l’Ajuntament porten més d’un 
any treballant per trobar una 
sortida laboral als treballadors 
i treballadores, i donar conti-
nuïtat a la nau amb una nova 
activitat productiva. 
El resultat de tots aquest me-
sos de negociació ha donat el 
seu fruit i l’empresa del sector 
ferroviari Barat Alte, de capital 
francès i dedicada a la fabri-
cació d’elements de trens, va 
signar un acord amb la direc-
ció internacional de Bosch per 
quedar-se les instal·lacions de 
Lliçà d’Amunt i, a més, va arri-
bar a un acord vinculant amb 
els sindicats per recol·locar 
com a mínim 60 dels treballa-
dors i les treballadores afectats 
pel cessament de l’activitat de 
la multinacional.
Aquesta empresa francesa, 
dedicada a la fabricació de 
mòduls de bany per a trens, ja 
té activitat a Parets i el trasllat 
de l’activitat a Lliçà d’Amunt fa-
cilitarà els plans de creixement 
en capacitat de producció que 
té en projecte.
Les multinacionals alemanya 
i francesa van completar la 
compravenda de les instal·laci-
ons amb la firma del contracte 
que es va fer el passat 20 de 
setembre. 
El fabricant de components 
ferroviaris Barat Alte ja ha tras-

lladat algunes operacions a la 
planta de Lliçà d’Amunt i ja ha 
fet les primeres contractacions 
del personal de Bosch en com-
pliment del compromís de rein-
dustrialització. Se n’han fet 14, 
de manera que quedarien sis 
contractacions més per arribar 
a les 20 compromeses abans 
de final d’any. Barat s’ha com-
promès a recol·locar 60 treba-
lladors de Bosch fins al 2024 i a 
afrontar inversions d’entre cinc 
i sis milions d’euros per ade-
quar la planta. 
Al procés de reindustrialitza-
ció es van presentar tres ofer-
tes (les altres dues provenien 
d’una empresa de tractament 
de superfícies i una de com-
ponents d’acer) i la plantilla es 
va decantar per la de la com-
panyia francesa Barat Alte. 
Aquest any, el govern català 
ha destinat 3,4 milions d’eu-
ros a inversions de reindustri-
alització a cinc empreses del 
Vallès Oriental (d’entre les 44 
catalanes amb un volum de 
27 milions d’euros). Entre les 
empreses beneficiades hi ha 
aquest procés de reindustri-
alització que fa Barat Alte a 

l’antiga planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt que té suport públic, 
amb 975.000 euros. 
Per la seva banda, l’Ajunta-
ment ha adaptat-modificat 
el planejament urbanístic per 
poder donar continuïtat a 
la nau amb la producció de 
qualsevol altra empresa dife-
rent a Bosch amb una llicèn-
cia d’activitats assimilable, ja 
que fins fa poc estava limitat 
a la producció de l’empresa 
alemanya. L’administració lo-
call, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, també ha orientat i 
assessorat en la tramitació de 
la nova llicència d’activitats i, 
alhora, està iniciant les nego-
ciacions amb el Departament 
d’Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya per modificar el 
Pla General i requalificar el 
terreny que ocupa l’empresa 
francesa com a ús industrial 
i, d’aquesta manera, reconèi-
xer aquesta realitat i permetre 
el desenvolupament i creixe-
ment de Barat Alte, ja que 
que fins ara estava limitat per 
estar en zona no industrial.

La reindustrialització de la 
planta de Bosch ja és una 
realitat
L’empresa del sector ferroviari Barat Alte, de capital francès, 
s’ha quedat les instal·lacions i recol·locarà com a mínim 60 
treballadors i treballadores afectats pel cessament de l’activitat 
de la multinacional Bosch. 

La campanya comercial 
“La tardor porta premi” 
s’allarga fins a mitjan 
novembre
Recordem que l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de l’As-
sociació de Comerços i Ser-
veis de Lliçà d’Amunt, ha 
organitzat una campanya de 
promoció del comerç local, 
a través d’un concurs a les 
xarxes socials, amb l’objectiu 
de fomentar la compra als es-
tabliments del poble i alhora 
dinamitzar les xarxes socials 
locals.
Sota el lema “La tardor por-
ta premi”, la campanya està 
vinculada a la temàtica de la 
pròpia estació. 
Aquesta campanya, que es-
tava prevista durant el mes 
d’octubre, s’ha allargat fins al 
15 de novembre.
En què consisteix? Compra 
en un comerç local, fes-te una 
foto amb els personatges de 

la campanya que hi trobaràs, 
puja la foto a Instagram amb 
el haghtag #latardorportapre-
mi i etiqueta l’Ajuntament de 
Lliçà 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 200€, 150€ i 100€ respec-
tivament  per gastar als dife-
rents establiments adherits a 
la campanya. 
Una persona pot pujar tan-
tes fotografies com vulgui a 
la xarxa social, però sempre 
de comerços diferents. Tam-
bé us podeu ajudar d’altres 
elements o anar disfressats 
per aconseguir una fotografia 
més elaborada i creativa. 
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15a edició de la Nit del Terror
La regidoria d’Infància i joventut ha organitzat, un any més, la Nit 
del Terror, que tindrà lloc el dissabte 5 de novembre.

L’Ajuntament, juntament 
amb l’Associació Juvenil 
Tricric i joves voluntaris del 
municipi, més d’una vinte-
na, han preparat una nova 
edició, la 15a, de la Nit del 
Terror, que tindrà lloc el dis-
sabte 5 de novembre. L’ac-
tivitat està dirigida a joves 
d’entre 12 i 30 anys.
La Nit del Terror se situarà a 
l’Espai Municipal Can Malé, 
que obrirà les portes de les 
18h a la 1 de la matinada.  
La temàtica d’enguany serà 
“El laboratori dels horrors”. 
Aquest any també es comp-
tarà amb la col·laboració de 
l’entitat juvenil Jay Events 
que muntarà una carpa ter-
rorífica a l’exterior on es po-
drà prendre begudes i men-

jar. 
Per participar-hi, cal com-
prar una entrada anticipada, 
a la venda fins al dijous 3 de 
novembre,  a través del web 
municipal www.llicamunt.
cat.
Les entrades, que són limi-
tades, s’adjudicaran per un 
horari de passi concret. Els 
passis són per a grups d’un 
màxim de 6 persones. El 
preu de l’entrada és de 3€ 
per persona.
Per a més informació, podeu 
posar-vos en contacte amb 
la regidoria de Joventut, de 
dilluns a divendres, de 16h 
a 20h, a l’Espai Jove El Ga-
lliner; per correu electrònic 
a elgalliner@llicamunt.cat; a 
través del telèfon 93 860 70 

01; o escrivint un WhatsA-
pp al 673 930 937. I, per no 
perdre’t detall de totes les 
activitats que es fan, pots 
seguir l’Instagram @espaijo-
vegalliner.
La Nit del Terror se celebra al 
voltant de la Nit de Hallowe-
en. La nit del 31 d’octubre 
se celebra en molts llocs del 
món la Nit de Halloween, 
també coneguda com Nit de 
Bruixes o Nit dels Difunts. 
És una nit on els nens, jo-
ves i no tan joves surten al 
carrer per jugar al Trick or 
treat (literalment, “broma o 
regal”), s’organitzen festes 
de disfresses i es reuneixen 
per explicar històries de por, 
veure  pel·lícules de terror o 
visitar cases encantades.

Després de l’èxit de la primera 
edició aquesta passada prima-
vera, la regidoria d’Infància i jo-
ventut, amb la col·laboració de 
l’entitat juvenil Jay Events, ha 
organitzat una segona edició 
de la Fluor Party per al dissabte 
3 de desembre, de 18h a 22h, 
a l’Ateneu L’Aliança. Aquesta 
festa està adreçada a adoles-
cents des de 1r d’ESO fins als 
17 anys, amb autorització. 
Serà una tarda-vespre plena 

de música, Dj., animació, ball, 
espectacle, maquillatge flu-
or, sorpreses i molt de color!! 
L’entitat també posarà a dispo-
sició un servei de barra light on 
hi haurà tota mena de begudes 
sense alcohol.
La venda d’entrades anticipa-
des, a un preu més reduït de 
6€ (consumició inclosa), es po-
dran adquirir els dies 22, 24 i 
29 de novembre i 1 de desem-
bre de 18h a 20h a l’Espai Jove 

El Galliner.
El mateix dia de la Fluor Party 
també es podran comprar en-
trades a un preu de 8€ (consu-
mició inclosa). L’aforament és 
limitat.
Per a més informació: Espai 
Jove el Galliner, per correu 
electrònic a elgalliner@llica-
munt.cat , trucant per telèfon 
al 93 860 70 01 o escrivint un 
WhatsApp al telèfon 673 93 09 
37.

2a edició de la Fluor Party
La regidoria d’Infància i joventut ha organitzat, després de l’èxit 
d’aquesta primavera, una nova edició de la Fluor Party, que tindrà 
lloc el dissabte 3 de desembre.
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Sortim a escena: Carlos Latre
Aquest desembre us proposem una cita amb l’humorista, showman, 
actor, presentador i imitador Carlos Latre. 

La propera sortida del cicle 
“Sortim a escena” ens porta-
rà, el dissabte 3 de desembre, 
a veure l’espectacle “One Man 
Show” de Carlos Latre al Tea-
tre Coliseum de Barcelona. 
El millor imitador del país, 
Carlos Latre, presenta “One 
Man Show”, un repàs de tota 
l’actualitat del país a través de 
brillants imitacions dels perso-
natges més de moda.
En aquest monòleg, Carlos 
Latre aconsegueix, en només 
75 minuts, imitar fins a 100 
personatges diferents. Una 
autèntica bogeria! Messi, Pe-
dro Sánchez, Salvador Illa...
Carlos Latre es transforma en 
diferents personatges creant 
paròdies inimaginables que 
mantenen a l’espectador/a al 
límit. 
No et perdis aquesta cita amb 
aquest humorista, showman, 
actor, presentador i imitador.
La venda d’entrades tindrà lloc 
entre els dies 1 i 18 de novem-
bre a través del web www.llica-
munt.cat, del Casal de la Gent 
Gran del centre i dels Centres 
Cívics de Ca l’Artigues i de Pa-
laudàries. Aforament limitat.

El preu és de 35€ per persona 
(inclou entrada a platea i auto-
car d’anada i tornada).

Se sortirà a les 16.30h des de 
davant de l’Institut Lliçà (l’es-
pectacle comença a les 18 h).

Vols anar de públic a un 
programa de televisió?
L’Ajuntament ha organitzat 
dues sortides gratuïtes, obertes 
a tota la ciutadania d’entre 16 
a 60 anys, per anar de públic a 
dos programes de televisió. 
La primera sortira, que tindrà 
lloc el 17 de novembre, és per a 
participar de públic al programa 
“La gran confusión” de TVE.
“La gran confusión” és un im-
previsible i divertit talk show 
setmanal, presentat per Xa-
vier Sardà. Un tema principal 
serveix d’element comú a tot 
el show. Quatre analistes de 
renom expliquen anècdotes 
divertides i desconegudes, i 
conversen amb els convidats. 
A més, a cada programa conei-
xem històries en primera perso-
na que il·ustren el tema principal 
del programa amb entrevistes 
d’Ana Boadas.  L’humor és clau 
i col·laboradors com Miki dKai, 
Txabi Franquesa, Quique Jimé-
nez, Pep Plaza o Judit Martín 
poden donar una visió àcida 
i irònica del tema monogràfic 
que tenyeix tot el show.  
L’autocar sortirà sobre les 
18.30h de davant de l’Institut 
Lliçà. Cal portar DNI. La torna-
da serà aproximadament a les 
23h. 
La segona sortida, que tindrà 

lloc el 23 de novembre, és per a 
participar de públic al programa 
“Està passant” de TV3.
“Està passant” és una produc-
ció de Televisió de Catalunya en 
col·laboració amb Minoria Ab-
soluta. Es tracta d’un programa 
d’humor que analitza les claus 
de l’actualitat cada dia, durant 
45 minuts, en la franja anterior 
al “Telenotícies vespre”. El pro-
grama, presentat per Toni Soler, 
ens apropa als principals temes 
del dia, amb especial atenció 
a l’actualitat política i al segui-
ment dels mitjans de comunica-
ció i les xarxes socials. Tot ple-
gat, sense renunciar a la sàtira 
que caracteritza la trajectòria 
de l’equip de Minoria Absoluta.
Soler està acompanyat al pla-
tó per Jair Domínguez i Òscar 
Andreu, dues de les veus més 
agosarades de l’humor a Cata-
lunya. 
L’autocar sortirà sobre les 
18.15h de davant de l’Institut Lli-
çà. Cal portar DNI. La tornada 
serà aproximadament a les 22h. 
Per participar en aquestes sor-
tides cal omplir un formulari 
que trobareu al web municipal 
www.llicamunt.cat; hi ha temps 
fins al 13 de novembre. L’afora-
ment és limitat.

Primeres inscripcions per a les activitats de Nadal

La regidoria de Cultura està 
enllestint la programació de 
Nadal que inclou l’activitat 
“Caça el teu tió” per al primer 
cap de setmana de desem-
bre; la Fira de Nadal, el Tió 
i Els Pastorets per al cap de 
setmana del 17 i 18 de desem-
bre; el Parc de Nadal del 28 al 
30 de desembre; el Concert 
de Cap d’Any l’1 de gener; 
l’Oficina dels Somnis del 2 al 
4 de gener; i la Cavalcada de 
Reis el 5 de gener. Aquestes 
activitats es complementaran 
amb altres organitzades per 
entitats locals, com la Fes-

ta de Cap d’Any o el Quinto 
de Nadal, que completaran 
l’oferta festiva. En el proper 
butlletí us explicarem en de-
tall tota la programació.

Crida a paradistes per a la 
Fira de Nadal

L’Ajuntament fa una crida a 
totes les persones que tin-
guin interès a muntar una pa-
rada per a la Fira de Nadal, 
que s’ubicarà a la plaça de 
Catalunya i al carrer de Folch 
i Torres. 
Les persones interessades 

han d’omplir un formulari de 
sol·licitud que trobaran al 
web municipal fins al 15 de 
novembre. Un cop lliurada la 
sol·licitud s’enviarà un correu 
electrònic confirmant l’ac-
ceptació de la petició i les 
condicions de participació.
La participació és gratuïta, 
però cal deixar un dipòsit de 
50€, que es retornarà un cop 
finalitzada la fira. 
Els participants hauran de 
portar la seva pròpia carpa. 
Però, en cas de no tenir-ne, 
l’Ajuntament podrà fer el trà-
mit de llogar-los una carpa de 

3x3. El cost d’aquesta carpa 
és de 25€ per persones em-
padronades a Lliçà d’Amunt 
i 80€ per persones no empa-
dronades al poble.
Per a més informació: regi-
doria de Promoció Econòmi-
ca, c/e llam.promoeco@llica-
munt.cat o telèfon 93 841 52 
25 (ext. 222).

Inscripcions per a l’activitat 
“Caça el teu tió”

Els nens i nenes de Lliçà 
d’Amunt podran venir al Pi-
nar de la Riera a buscar el 

seu tió per endur-se’l a casa. 
L’activitat té un cost de 10€ 
per unitat familiar si el tió el 
posa l’Ajuntament. També hi 
ha l’opció de portar el tió de 
casa perquè l’amaguem al 
Pinar de la Riera i, en aquest 
cas, l’activitat és gratuïta; ens 
hauràs de fer arribar el teu 
tió a la Regidoria de Cultura 
abans del dia 1 de desembre 
en horari de 9 h a 14 h. 
Les inscripcions per a l’activi-
tat “Caça el teu tió”, que són 
limitades, tindran lloc entre el 
14 i el 27 de novembre a tra-
vés del web municipal. 
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27a Setmana de la Ciència a 
la biblioteca
De l’11 al 20 de novembre se celebrarà a Catalunya la 27a edició 
de la Setmana de la Ciència i, en aquest marc, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres ha preparat diferents activitats per descobrir la ciència i 
la teconologia.

Un any més, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres s’uneix a la Setmana 
de la Ciència organitzada per 
la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació (FCRI) 
i que compta amb el suport 
de nombroses institucions 
i entitats en l’àmbit de la 
recerca i de la divulgació de 
la ciència i la tecnologia.
La Setmana de la Ciència 
s’adreça a tots els públics i té 
com a objectius fonamentals 
apropar la ciència i la 
tecnologia a la ciutadania 
i fomentar les vocacions 
científiques entre els més 
joves.
Per a l’edició d’enguany es 
proposa com a fil conductor 
la innovació i el coneixement 
local com a motor de 
creixement, posant en valor 
els actius en innovació i 
ciència que hi ha arreu del 
país. 
Dins d’aquest marc, la 
Biblioteca Ca l’Oliveres 
ha preparat les següents 
activitats per descobrir la 
ciència i la tecnologia: 

Dilluns 14 de novembre
TALLER “TOCA-TOCA 
D’INSECTES”
1a sessió: de 17:30 a 18:30h
2a sessió: de 19 a 20h
Tindrem l’oportunitat de 
conèixer, veure de prop i tocar 
diferents tipus d’insectes 
com insectes pal, mantis, 
escarabats, aranyes, grills, 
llagostes, papallones, etc.
A càrrec de Sergi Romeu de 
Fasmids.
Adreçat a infants a partir de 
4 anys acompanyats d’un 
adult.
Places limitades. Cal 

inscripció prèvia a partir del 2 
de novembre.

Dimecres 16 de novembre de 
18 a 19:30h
BIBLIOLAB “PROGRAMA EL 
TEU PRIMER ROBOT AMB 
L’mBot”
Ens endinsarem al món de la 
programació, l’electrònica i la 
robòtica mitjançant activitats 
lúdiques i, d’aquesta manera, 
coneixerem com funcionen 
els robots.
A càrrec de José Maqueda.
Adreçat a infants de 9 a 12 
anys. 
Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a partir del 2 
de novembre.

Dijous 17 de novembre de 
17:30h a 19h
BIBLIOLAB “CREA EL TEU 
PIANO AMB MAKEY MAKEY”
Farem experiments per 
descobrir els aspectes 
bàsics de la conductivitat 
amb objectes quotidians com 
fruites, verdures o elements 
metàl·lics.
A càrrec de José Maqueda.

Adreçat a infants de 6 a 8 
anys.
Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a partir del 2 
de novembre.

Divendres 18 de novembre 
“ESCAPE ROOM: 
EMERGÈNCIA AL 
LABORATORI”
Joc de proves. 
A càrrec de Biokit.
Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a partir del 2 
de novembre.
Més informació a la 
biblioteca. 

Dissabte 19 de novembre a 
les 11h
CONTES AL VOL “CIÈNCIA” 
Com és que l’aigua del mar és 
salada? Quin gust té la lluna? 
Per què ronronegen els gats? 
Totes aquestes preguntes i 
totes les seves respostes les 
trobarem a la Maleta de la 
Ciència, la maleta dels més 
curiosos!
Adreçat a famílies amb 
infants de 3 a 6 anys.
A càrrec de Gisela Llimona.
Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a partir del 2 
de novembre.

EXPOSICIÓ DE 
F O T O G R A F I E S 
“LIGHTPAINTING EN 3D”

Del 2 al 30 de novembre, 
en horari de biblioteca, es 
podrà visitar l’exposició de 
fotografies “Lightpainting en 
3D”, unes fotografies que es 
podran mirar a través d’unes 
ulleres anàglifs.
Exposició elaborada pel grup 
“Churrasqueros” (Esther 
Aguilera, Juanjo Carrasco, 
Igor Rodríguez i Albert Travé).
El lightpainting és un estil 
molt sofisticat de fotografia, 
en el qual no només treballem 
darrere de la càmera, sinó 
que ens permet ser molt 
creatius, pensar les fotos, 
imaginar-les i fer-les. Una 
simple espurna o un toc de 
llum, al lloc adequat, pot 
canviar radicalment l’estètica 
de l’espai i donar rellevància a 
allò que, a simple vista, ningú 
no jutjaria com a interessant 
o maco.
Per altra banda, l’anàglif 
consisteix a unir dues imatges 
de dues dimensions preses 
al mateix instant i sota les 
mateixes condicions de llum o 
foscor per provocar un efecte 
tridimensional, que s’observa 
en utilitzar ulleres especials 

amb colors diferents per a 
cada ull.
La barreja d’aquestes dues 
tècniques, el lightpainting 
i la fotografia en 3D, dóna 
més vida a les fotografies i 
el resultat es pot veure en 
aquesta exposició.  
Posa’t les ulleres que 
trobaràs sota les fotografies 
i submergeix-te al fascinant 
món del lightpainting en 
3 dimensions, com si 
estiguessis darrera la càmera 
fent la fotografia, com si 
estiguessis al centre de la 
imatge. 
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Properes activitats juvenils de Medi 
Obert
Medi Obert és un projecte con-
junt de les regidories d’Acció 
social i d’Infància i Joventut 
que intenta un apropament 
amb els i les joves des dels 
seus espais de relació (carrers, 
places, parcs, etc.) amb la in-
tenció de recollir les seves in-
quietuds per tal de promoure 
alternatives d’oci i fomentar la 
seva implicació en altres àm-
bits del seu interès. És un pro-
jecte educatiu i preventiu que 
també té la intenció de millorar 
les seves condicions i relacions 
familiars, socials i comunitàri-
es, que els aportin un desen-
volupament integral. 
L’equip educatiu de Medi Obert 
està format per una educadora 
social, una integradora social i 
una dinamitzadora juvenil.
Els i les joves també poden 
trobar l’equip educatiu al telè-
fon 670 260 034, via trucada o 
WhatsApp, i d’aquesta manera 
es poden recollir totes les se-
ves inquietuds i interessos per 
tal de començar a construir no-
ves propostes.
Aquest mes de novembre, les 
activitats organitzades dins del 
projecte Medi Obert són les 
següents, adreçades a joves a 
partir de 1r d’ESO:

Divendres  11
TARDA DE JOCS DE TAULA: 

espai en el qual la joventut pot 
venir a jugar a jocs de taula 
moderns, adaptant-se al públic 
assistent i renovant els jocs 
utilitzats a cada sessió. Sem-
pre hi haurà dues educadores 
de carrer que aculli a les noves 
persones juganeres i expliquin 
les dinàmiques dels diferents 
jocs.
Centre Cívic Ca l’Artigues - Ho-
rari: de 17:30h a 19.30h

Dissabte 12
PARTIT DE BÀSQUET – ES-
PORT: obert als i les joves. No 
cal inscripció prèvia. Vine i en-
cistella-la!  
Plaça Catalunya - Horari: de 
17:30h a 19:30h
Dissabte 19
HÍPICA CAN XICOTA: COAC-
HING AMB CAVALLS: obert als 
i les joves de 12 a 17 anys. Vine 
a passar una tarda amb els ca-
valls de l’hípica i aprèn a cui-
dar-los. Cal inscripció prèvia i 
pagament a través de la pàgina 
web www.llicamunt.cat fins al 
6 de novembre. Les places són 
limitades. En cas de tenir pro-
blemes amb la inscripció a l’ac-
tivitat, es prega contactar amb 
la regidoria de Joventut. La 
sortida té un cost subvencionat 
per l’Ajuntament de 5€. El preu 
inclou la visita a l’hípica i la re-
alització de l’activitat coaching 

amb cavalls amb una especia-
lista de l’equinoteràpia. Els i les 
joves menors d’edat hauran de 
fer arribar una autorització de 
participació degudament em-
plenada i signada pel seu pare, 
mare o tutor/a legal.
Parc del Tenes - Horari: de 
15:30h a 18:30h

Divendres 25
DINÀMICA DE CARRER AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE: 
es vol oferir un espai de troba-
da, de diàleg, d’intercanvi amb 
el jovent del municipi amb l’ob-
jectiu de reflexionar sobre l’im-
pacte de la violència de gènere 
en la vida quotidiana, abordant 
diverses qüestions mitjançant 
el joc. Activitat itinerant gratuï-
ta. Ens trobaràs pels carrers de 
Lliçà d’Amunt.
Punt de sortida: Biblioteca Ca 
l’Oliveres – Horari: 17.30h  

Dissabte 26
TALLER DE IOGA – ESPORT: 
obert als i les joves. No cal 
inscripció prèvia. Activitat per 
treballar el cos i la ment. Por-
ta roba còmode i una estoreta. 
Vine i participa! 
Pati de Can Godanya - Horari: 
de 17:30h a 19:30h

Per a més informació: 
Mòbil/ WhatsApp: 670 260 034

Caminades per a gent gran
La regidoria d’Esports, amb la 
col·laboració dels dos Casals de 
la Gent Gran, ha organitzat una 
nova activitat gratuïta per a les 
persones del poble majors de 
60 anys. Es tracta de caminades 
per rutes de Lliçà d’Amunt amb 
l’acompanyament d’un/a moni-
tor/a. 
Aquestes caminades tindran lloc 
els dijous al matí de les 9.30 a les 
11.30h aproximadament de no-
vembre a juny. 

Cada dijous se sortirà d’un Ca-
sal de la Gent Gran diferent, del 
centre o de Palaudàries, de for-
ma alterna.
La primera caminada serà el di-
jous 3 de novembre des del Ca-
sal de la Gent Gran i la segona, 
el 10 de novembre des del Casal 
de la Gent Gran de Palaudàries. 
Per participar en aquestes cami-
nades cal inscriure’s al Casal de 
la Gent Gran o al Centre Cívic de 
Palaudàries.

Entrades per a la Nit de 
l’Esport
La Nit de l’Esport, la trobada i 
el lliurament de premis anual 
de reconeixement a l’esport lli-
çanenc, tindrà lloc el divendres 
2 de desembre. La temàtica 
d’aquesta edició seran els es-
ports a l’aire lliure, que l’equip 
de govern està potenciant amb 
activitats esportives on el medi 
natural és el protagonista. 
Com sempre, la vetllada trans-

correrà en un ambient distès, 
familiar i proper on l’Ajuntament 
farà lliurament dels merescuts 
reconeixements. Els esportis-
tes nominats estan convidats i 
la resta de participants poden 
adquirir les entrades a partir del 
15 de novembre a través del 
webmunicipal www.llicamunt.
cat a un preu de 5€.
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Ple ordinari del 29 de setembre

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

1.- Aprovació d’actes ante-
riors.
El Ple va aprovar les actes de 
les sessions plenàries del 31 
de març i del 26 de maig.

2.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple 
dels Decrets d’Alcaldia eme-
sos del 8 de juliol al 16 de se-
tembre, que van del número 
607 al 890. 

3.- Nomenament de repre-
sentant al Consell de For-
mació Professional i Ocu-
pació del Vallès Oriental.
El Ple va aprovar designar el 
regidor de Promoció econò-
mica Marc Palet com a re-
presentant de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt en el Con-
sell Plenari de la Formació 
Professional i l’Ocupació del 
Vallès Oriental i el regidor 
d’Educació i Esports Fran 
Sánchez com a suplent.

4.- Ratificació de la modi-
ficació dels Estatuts del 

Consorci Besòs Tordera.
El Ple va acordar ratificar ini-
cialment l’expedient de modi-
ficació dels Estatuts del Con-
sorci Besòs Tordera aprovat 
en sessió de Junta General 
del dia 22 de juny de 2022. 
S’han de modificar els Esta-
tuts conforme el que preve-
uen els articles 313 i 322 del 
Reglament d’obres, activi-
tats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny. També és pro-
cedent modificar els Estatuts 
en altres aspectes, el més re-
llevant és el d’agrupar els ens 
consorciats en tres grups, 
segons el nivell d’actuació del 
Consorci. 

5.- Aprovació dels Comptes 
generals de l’exercici 2021.
El Ple va aprovar estats i 

comptes anuals de l’Ajun-
tament corresponents a 
l’exercici 2021, després de 
sotmetre’ls a informe de la 
Comissió Especial de Comp-
tes, d’exposar el Compte Ge-
neral al públic i de complir 
totes les tramitacions legals. 
Punt aprovat amb els vots en 
contra de l’oposició. 

 

6.- Afers urgents. 
No n’hi havia. 

7.- Mocions.
PSC: Moció contra l’ocu-
pació il·legal d’habitatges 
als municipis de Catalunya. 
Aquest moció proposava, 
entre altres punts, requerir a 
les entitats bancàries, fons 
immobiliaris i grans tenidors 
a cedir als ajuntaments o en-
titats sense ànim de lucre els 

habitatges buits dels quals 
disposen, que no hagin llogat 
o venut en un termini de tres 
mesos, a comptar des del re-
queriment de l’administració. 
Punt aprovat amb una abs-
tenció i dos vots en contra de 
l’oposició. 

8- Precs i preguntes.
ERC va presentar una pre-
gunta sobre l’existència d’un 

informe de mobilitat justifi-
cant el canvi de sentit dels 
carrers propers al Centre Cí-
vic i Piscines de Ca l’Artigues. 
En Comú Podem va presen-
tar preguntes sobre els efec-
tes de la crisi climàtica, els 
Premis Licius i sobre infor-
mació de les inversions en la 
xarxa d’aigua. 
Junts va presentar una sèrie 
de preguntes sobre el man-
teniment de parcel·les bui-
des en condicions òptimes 
i la socialització de l’esport 
base. 
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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. Codina (Lliçà d’Amunt): del 28 d’octubre al 3 de no-
vembre 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 4 al 10 de novembre 
M. Vela (Santa Eulàlia): de l’11 al 17 de novembre 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 18 al 24 de novembre
J. Torras (Bigues): del 25 de novembre a l’1 de desembre 

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)

Cau un 40% la natalitat a 
la comarca en els últims 
10 anys
La taxa de natalitat, segons 
les dades provisionals de 
l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), ha patit 
una disminució com a con-
seqüència de la pandèmia. 
Si bé els números al Vallès 
Oriental s’han mantingut 
més o menys estables, res-
pecte el 2019 hi ha hagut 
235 naixements menys i 3 
menys respecte el 2020. Les 
dades indiquen que, en la 
passada dècada han baixat 
un 40%.

Veritas avança en autoge-
neració a la seu logística 
de Lliçà d’Amunt
La cadena de supermercats 
ecològics Veritas avança en 
la instal·lació de plaques so-
lars en diferents botigues i 
en la planta logística, instal-
lada a Lliçà d’Amunt. L’em-
presa preveu aconseguir un 
estalvi energètic del 40%.

Bike24 creix un 84% abans 
d’engegar la logística a 
Lliçà d’Amunt
La firma alemanya de co-
merç electrònic preveu obrir 
el punt de distribució abans 
de final d’any.

Dos motoristes ferits en 
un xoc amb un cotxe a Ca 
l’Artigues
Dues persones que anaven 
amb una motocicleta van 
quedar ferides el passat 13 
de setembre en un xoc amb 
un turisme al carrer Empor-
dà, a Ca l’Artigues.

Una setantena de va-
llesans a la 35a promoció 

de l’Escola de Policia de 
Mollet
Una setantena d’alumnes 
residents al Vallès Oriental 
han fet el curs de formació 
bàsica de la 35a promoció 
d’agents de Mossos i policia 
locals a l’Escola de Policia 
de Catalunya, a Mollet. Les 
policies locals vallesanes hi 
han enviat 31 alumnes, en-
tre els quals tres de Lliçà 
d’Amunt.

Mango rebrà energia 
100% renovable al centre 
logístic de Lliçà d’Amunt
La companyia de moda tèxtil 
Mango ha firmat amb Accio-
na un acord per al subminis-
trament d’electricitat 100% 
renovable durant els propers 
10 anys. L’acord cobrirà tot 
el consum elèctric de la seu 
de Palau-solità i el centre 
logístic de Lliçà d’Amunt, a 
més de 10 de les botigues 
més grans de l’Estat. 

Barat completa la compra 
de la planta de Bosch a 
Lliçà d’Amunt
La multinacional alemanya i 
la francesa Barat han com-
pletat la compravenda de les 
instal·lacions amb la firma 
del contracte. Barat assu-
meix la titularitat de la planta 
de Lliçà d’Amunt i, de fet, ja 
hi ha traslladat algunes ope-
racions.

Grup L’Abans, premi Xe-
meneia de Ca l’Oliveres 
2022
L’associació cultural Grup 
L’Abans ha rebut el premi La 
Xemeneia de Ca l’Oliveres, 
“per la seva tasca de més 
de 15 anys per recuperar, 
conservar i estudiar la his-

tòria i els records de Lliçà 
d’Amunt, deixant constància 
en llibres i publicacions que 
perduressin per a les gene-
racions futures”.

Sara Gay, 13a al Mundial 
de “mountain bike”
La ciclista Sara Gay, de Lliçà 
d’Amunt, va quedar-se a les 
portes de les semifinals del 
Mundial de mountain bike 
(BTT), celebrat el passat 2 
d’octubre a Barcelona. Una 
caiguda a pocs metres del 
final, la va relegar al 13è lloc 
de la classificació i la va dei-
xar sense possibilitats per 
competir per a les posicions 
capdavanteres. Igualment, 
va ser la millor espanyola del 
campionat.

Societats constituïdes
- Keivory, SL, dedicada al 
comerç al detall per corres-
pondència o internet; co-
merç al detall de ferreteria, 
pintura i vidre en establi-
ments especialitzats, etc.
- Famisan, SL, dedicada a la
compravenda de béns im-
mobiliaris per compte propi;
lloguer de béns immobiliaris
per compte propi.
- Playmar Vallès Group, SL, 
dedicada a l’activitat immo-
biliària, inclosa la intermedi-
ació immobiliària, i la gestió 
i administració de patrimoni
immobiliari i la compra-ven-
da, adquisició, tinença i ali-
enació de béns immobles, 
etc.

Defuncions 
- Víctor Cuadrado Fernán-
dez, 79 anys. Lliçà d’Amunt. 
11-9
- Lluís Prims i Moncau, 100 
anys. 2-10

notícies del poble



novembre_ 2022_ 15

L’esquistosomiasi és una in-
fecció parasitària endèmica 
importada principalment de 
països de l’Àfrica subsaha-
riana per la qual cosa no és 
habitual que es transmeti 
fora d’aquesta zona. La in-
fecció es produeix durant el 
contacte amb aigua infec-
tada en rius de països on la 
infecció és endèmica, sovint 
a través de la pesca, la na-
tació, el bany o el rentat de 
roba. Gairebé un 40% de la 
població estudiada fins ara 
ha donat positiu en la pro-
va per detectar la malaltia, 
que pot provocar infeccions 
d’orina, insuficiència renal, 
càncer de bufeta, cirrosi 
hepàtica o infertilitat, entre 
altres. 
Tractar la infecció a temps 
suposa importants millo-
res en la qualitat de vida de 
les persones afectades i un 

destacat estalvi en recursos 
per al sistema de salut.
L’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) estima que 
al món hi ha 250 milions de 
persones infectades d’es-
quistosomiasi.

Àrea Metropolitana Nord 
de Barcelona, l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS).

Avís per als particulars que mantenen 
aus de corral per autoconsum
El Laboratori Central de Ve-
terinària d’Algete va confir-
mat, el passat 9 de setem-
bre, la detecció del virus 
d’Influència Aviària d’Alta 
Patogenicitat (IAAP) H5N1 
en un ànec recollit a finals 
d’agost, arran d’un brot de 
mortalitat d’ànecs al riu 
Besòs. 
Tot i que no és una mesu-
ra sanitària obligatòria, en 
aquest cas, com a mesura 
de precaució, es va establir 
una zona de control (3km) i 
una zona de seguiment (3-
10 Km) al voltant de la lo-
calització de l’au salvatge 
positiva.
Els Serveis Veterinaris Ofi-
cials del Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural, amb la col-
laboració del Cos d’Agents 
Rurals, van realitzar visites 
de control a les explotaci-
ons d’aus de corral ubica-
des en aquestes zones per 
tal de comprovar-ne les 
mesures de bioseguretat i 
realitzar vigilància passiva.
Arran d’aquesta situació, 
us recordem la importàn-
cia de tots els particulars 
que mantenen aus de cor-
ral per autoconsum que 
comuniquin aquesta acti-
vitat a l’Oficina Comarcal 
del DACC corresponent, a 
més de tenir en compte la 
importància i l’obligació de 
notificar qualsevol sospita 
de la malaltia.
Es considera sospita d’IA-

AP l’aparició d’algun dels 
següents signes:
- Disminució del consum 
de pinso i aigua superior al 
20%.
- Disminució en la posta su-
perior al 5% durant més de 
2 dies consecutius, sense 
causa justificada.
- Mortalitat superior al 3% 
durant una setmana, sense 
causa justificada.
- Qualsevol signe clínic o 
lesió post mortem sospitós 
d’influença aviar (tos, es-
ternuts, llagrimeig, descar-
rega nasal/oral, anorèxia, 
cianosi del cap, cresta o 
barbeta, edema facial, diar-
rea, simptomatologia ner-
viosa, lesions hemorràgi-
ques, etc).

notícies del poble

Es demostra en humans que el CPC 
dels col·lutoris trenca la membrana del 
SARS-CoV-2 i redueix la quantitat de 
virus actiu en saliva
Un estudi liderat per la Fun-
dació Lluita contra les In-
feccions, junt amb l’Institut 
d’Investigació de la Sida Irsi-
Caixa i la Gerència Territorial 
Metropolitana Nord de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS), 
amb la col·laboració de DEN-
TAID Research Center, ha de-
mostrat l’activitat viricida en 
saliva dels glopeigs bucals 
amb clorur de cetilpiridini 
(CPC) contra el SARS-CoV-2, 
cosa que confirma in vivo els 
resultats que ja s’havien ob-
servat prèviament en estudis 
in vitro realitzats per personal 
investigador d’IrsiCaixa.
Aquesta investigació, realit-
zada a partir de mostres de 
saliva de persones infectades 
que van ser ateses en cen-
tres d’atenció primària, con-
firma la capacitat del CPC 
per trencar la membrana del 

virus. L’estudi ha permès de-
mostrar in vivo que el SARS-
CoV-2 perd la seva capacitat 
infecciosa, ja que al tenir la 
membrana destruïda no pot 
penetrar en les cèl·lules. Per 
tant, els glopeigs bucals amb 
CPC al 0,07% podrien ser 

una eina de prevenció eficaç 
contra la infecció causada 
per les diverses variants del 
coronavirus.

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

061, telèfon d’atenció a la 
conducta suïcida
Salut ha posat en marxa una 
campanya per donar a conèi-
xer el telèfon d’atenció a la 
conducta suïcida, el 061.
La campanya s’adreça a tota 
la societat però interpel·la di-
rectament els col·lectius en 
risc i a les seves famílies per 
tal de fer visible el 061 i donar 
a conèixer el recurs sanitari 
que ofereix a persones amb 
ideacions suïcides i al seu 
entorn proper. A més, posa 
també l’accent en la impor-
tància de parlar del suïcidi, 
de trencar el tabú que l’en-
volta i reduir el seu estigma 
social.
El Departament de Salut bus-
ca la complicitat amb els mit-
jans de comunicació i els em-

plaça a afegir en les notícies 
sobre suïcidis la frase: “Si 
tens pensaments suïcides o 
coneixes a algú en situació de 
risc, truca al telèfon d’atenció 
sanitària 061 i t’ajudaran”.

Projecte pilot per 
identificar afectats 
d’esquistosomiasi entre 
població de risc
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Municipals

Se aproxima el final de este año y en la política municipal se abre el debate y aprobación de los presupuestos municipales, que es la principal herramienta 

de gobierno de un ayuntamiento.

Desde nuestro partido defenderemos, una vez más, unos presupuestos que se centren en las cosas realmente importantes de este municipio, como son 

las mejoras en limpieza o re-asfaltado de nuestro barrios, un mayor compromiso de nuestro gobierno con la seguridad ciudadana, el impulso económico 

de nuestro comercio, la protección de las propiedades de todos los habitantes de Lliçà y políticas fiscales siempre bajas.

Para Cs, el aumento de estas partidas presupuestarias debería ser siempre objetivo primordial. La historia política reciente de nuestro pueblo demuestra 

que otros partidos no lo ven así, incluido el gobierno socialista. Como partido liberal, seguiremos defendiendo el Lliçà de las pequeñas(grandes) cosas.

Les obres de millora dels serveis dutes a terme al carrer Anselm Clavé, sota de l’església van ser un suplici diari per a molts conductors. Deixar un sol 
carril de circulació en un tram de l’artèria principal del poble, per on passen centenars de vehicles diàriament, controlant el pas alternatiu per un semàfor 
amb un temps excessiu com el que es va posar, provocà cues considerables en tots dos sentits, i malestar a tothom que ho va patir. I el pitjor, inseguretat; 
dissabte 8 d’octubre el semàfor de baixada cap al centre estava espatllat i es van trobar vehicles enfrontats en sentits contraris; per sort no va passar 
res, però podia haver passat.
Un implicat en aquest incident va informar la Policia queixant-se de la situació, la resposta, “és responsabilitat de la Diputació”; certament, però l’Ajun-
tament si té la responsabilitat de vetllar per fer bé les coses al Municipi.
Sent la via principal de circulació del poble ¿per què no s’ha buscat una alternativa de pas com s’havia fet altres vegades? Assumir una part de respon-
sabilitat per part de l’Ajuntament i donar solucions estaria bé.

La lamentable situación de nuestra red de agua, hace de éste unos de los mayores problemas que en este momento padecemos en Lliçà d’Amunt. Te-

nemos una red de agua totalmente amortizada y con su vida útil agotada. Una red con equipos de bombas hidráulicas, válvulas, etc. en estado precario. 

Depósitos y tuberías con fisuras y fugas, además de los constantes reventones y cortes de agua que sufrimos en la mayoría de los barrios (156 este último 

año). Pero quizás, lo más preocupante son los más de 60 kms de tubería de uralita con su vida útil consumida. Eso sí, somos uno de los municipios que 

pagamos el agua más cara de toda nuestra comarca.

Ante esta situación, desde nuestro grupo municipal, no paramos de pedir al gobierno socialista que reaccione y aumente las inversiones en la red urgen-

temente. No entendemos como ante este grave problema, las pocas inversiones que se presupuestan, no acaben ejecutándose (como pasó el anterior 

año). La solución no pasa por bajar la presión del agua a nuestr@s vecin@s, la solución pasa por la inversión y la remunicipalización de un servicio de 

agua, que debería ser público. El agua no es un negocio, es una necesidad. 

L’estat de la xarxa d’aigua del nostre municipi és una vergonya. Està feta un desastre. Els talls de subministrament son continus a diversos punts del mu-

nicipi, hi ha barris que en pateixen constantment. I aquest estiu ha estat lamentable i molt molest. La resposta de l’Ajuntament sempre és la mateixa “…

estem treballant…”, “...estem estudiant…”. Una auditoria externa de 2018 posa de manifest la precarietat de la xarxa, de fet hi consten més de 60 km de 

canonades que encara son de fibrociment. Però la solució real, la que implica posar tots els recursos i fins i tot plantejar-se una rescissió del contracte 

amb Agbar, qui no està complint els acords, no arriba mai. És més, per a vergonya de qui governa, l’any passat van invertir només la meitat dels diners 

que van dir que invertirien. Tal i com ho veiem nosaltres, ni el canvi climàtic en general, ni la sequera en particular, son una prioritat per a aquest govern. 

De fet, només revisen les inversions de la xarxa quan hi ha rebombori a les xarxes socials o l’oposició els apretem. Ja n’hi ha prou. 

L’Equip de Govern socialista ha posat en marxa, aquests anys, projectes que tenen com a objectiu el de millorar el nivell social i econòmic de les famílies 

de Lliçà d’Amunt, perquè per nosaltres les persones són el primer.

En primer lloc el projecte de socialització de llibres de text, present en totes les etapes educatives obligatòries, que redueix el cost en la compra de 

llibres de text de 300€ a només 10€ per alumne (que serveixen com a garantia d’un bon ús); el projecte de socialització de l’esport base redueix la quota 

de la pràctica esportiva a un màxim de 250€ per esportista i any, independentment de l’esport que practiqui; i, per últim, la rebaixa d’un 25% de quotes 

de les Escoles Bressol Municipals que passen a ser de 150€.

Aquests projectes municipals, juntament amb les iniciatives del Govern de Pedro Sánchez per protegir la classe mitjana i treballadora, ajudaran a molts 

veïns i veïnes a fer front els efectes econòmics derivats de la guerra contra Ucraïna.
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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.

Activitats del SEOVT

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

L’Ateneu lliçanenc celebra el 
seu aniversari omplint l’agen-
da de propostes culturals. Es 
recuperen algunes propostes 
d’anys anteriors i apareixen 
noves activitats.
L’Ateneu l’Aliança recupera la 
seva característica festivitat amb 
una agenda cultural variada per 
tots els gustos i edats. Després 
de dos anys de pandèmia l’Ali-
ança torna amb vuit activitats 
que engloben concerts, teatre, 
xerrades i moltes altres coses.
L’Ateneu va néixer l’any 1925 per 
fomentar la cultura del nostre 
poble i des de llavors ha progra-
mat més de mil concerts i cen-
tenars d’obres de teatre sempre 
a preus populars i a l’abast de 
tothom.
La programació de la festa anyal 
d’enguany és:

Divendres 4 de novembre a les 
21:30h “Un Jamón para la me-
jor”.
Vine a gaudir d’un divertit con-
curs on el guanyador/a s’empor-
tarà un pernil!
Activitat gratuïta
.
Diumenge 6 de novembre a les 
11:00h “Training Soft combat”
L’entrenament de soft combat 
es basa en lluita medieval amb 
espases d’espuma.
Es farà un escalfament, exerci-
cis amb espasa i escut de ma-
nera individual i en equip.
Seguidament hi haurà jocs com 
robar la bandera o defensa de la 
bandera.
Al Parc del Tenes!
Dirigit per: BAKKHOS MILITIA

Diumenge 6 de novembre a les 
12:00h “Vermut de socis de 
l’Ateneu”
Si ets soci/a de l’Ateneu, l’Alian-
ça et convida al vermut en motiu 
de la festa anyal de l’Ateneu!
Acte només per a socis/es.

Divendres 11 de novembre a les 

21:00h “Les Jams de l’Ateneu”
Vine a gaudir a un espai on els 
músics de la nostra comarca 
pugen a l’escenari amb micro 
lliure i mostren el seu talent.
Activitat gratuïta.

Dissabte 18 de novembre a les 
22:00h “Cicle Lliksound amb 
Los Niños Del Balcón + DEM”
Descobreix la música més jove 
de mans del cicle Lliksound. 
Cada mes pots vindre a escoltar 
i conèixer els grups emergents 
del nostre voltant.
Preu: 4€, Socis/es de l’Ateneu 
2€

Dissabte 19 de novembre a les 
22:00h “Cicle D.O. Vall del 
Tenes amb Swing’nbossa + 
Happy People”
Vine a conèixer el cicle D.O. de la 
Vall del Tenes, on tots els grups 
tenen integrants dels nostres 
pobles. Pots venir a gaudir cada 
mes del millor talent vallesà.
Preu: 10€ amb consumició, 6€ 
sense consumició. Socis/es de 
l’Ateneu 7€ amb consumició, 4€ 
sense consumició.

Diumenge 20 de novembre 
“Jocs de Rol a l’Aliança”
Gaudeix d’un espai ambientat 
en una taverna medieval on ju-
gar a jocs de rol i de taula a l’Ate-
neu.

Divendres 25 de novembre a les 
20:00h “Xerrada sobre escala-
da amb la Ponent Ester Saba-
dell”
Cada tercer divendres de mes 
arriben les xerrades de l’Ate-
neu. Cada mes parlarem sobre 

un tema diferent amb un ponent 
expert sobre el tema a parlar, i 
un espai de debat.
Activitat gratuïta

Dissabte 26 de novembre a les 
18:00h “Teatre familiar amb 
FLOW! My hip hop story de la 
Cia. Pulmón”
Què és per a tu el hip hop? Per a 
Dani Lleonart, Pulmon Beatbox, 
és energia, revolució, un crit de 
llibertat. Una filosofia de vida 
que vol compartir amb tu.
Flow! és una proposta dinàmica 
i participativa, un viatge al món 
del hip hop a través de bases i 
ritmes i d’una posada en esce-
na immersiva i visual. I tu, tens 
flow?
Autoria i interpretació: Dani Lle-
onart
Disseny d’il·luminació: Oscila – 
Marc Arroyo Ferré
Direcció artística: Alba Sarraute
So: Jordi Portales 
Producció executiva: Tèntol / 
Clara Matas
Preu: Entrada socis/es 3€
No socis/es menors d’11 anys 
4€
No socis/es majors d’11 anys 
5€.

Diumenge 27 de novembre a les 
8:00h “Esmorzar de forquilla 
de la Societat gastronòmica”
Vine a fer l’esmorzar de forquilla 
a l’Aliança gràcies a la societat 
gastronòmica.
Inclou més de 4 plats diferents a 
triar, beguda i cafè.
Preu: 12€, Socis/es de l’Ateneu 
10€

Ateneu L’Aliança

L’Ateneu l’Aliança torna a celebrar la 
festa anyal després de dos anys de 
pandèmia

Concurs per a la licitació 
del bar de l’Ateneu 
L’Aliança
S’obre a concurs l’adjudica-
ció de l’explotació del bar de 
l’ateneu. Podeu consultar les 
bases del concurs i el procés 
per presentar candidatures a 
www.lalianca.cat. 
La presentació de solicituds 
per concursar és fins al 2 de 

novembre, amb tota la docu-
mentació necessària, dins un 
sobre tancat, que s’ha de pre-
sentar a Secretaria de l’ateneu.
L’obertura de pliques es farà en 
un acte públic el dia 2 de no-
vembre.
Ateneu L’Aliança
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2n Premi al III Concurs Nacional de 
Tabals Tradicionals 
El passat dissabte 1 d’octubre, 
el Ball de Diables de Santa Eu-
làlia i Lliçà d’Amunt “La Sella” 
vam guanyar el 2n premi al III 
Concurs Nacional de Tabals 
Tradicionals que enguany es  
va celebrar a la ciutat de Saba-
dell i que va ser organitzat per 
la Federació de Diables i Di-
monis de Catalunya juntament 
amb els amfitrions, el Ball de 
Diables de Sabadell.
Per aquest motiu, no ens po-
dem estar de felicitar als nos-
tres tabalers per la fita feta i en 
especial a la nostra companya 
i lliçanenca, Ariadna Ruiz Lo-
rente per el premi individual al 
millor tabaler del concurs.
Si vols formar part del Ball de 
Diables de “La Sella” pots po-
sar-te en contacte:
balldediables.lasella@gmail.
com
@balldiableslasella
679 071 334 (Patxi)

Ball de Diables La Sella

Cerca de voluntaris de Protecció Civil
Cerquem noves incorporaci-
ons a l’equip de Protecció Civil 
i ADF. Aquestes persones han 
de ser majors d’edat, no tenir 
antecedents penals ni tampoc 
delictes de natura sexual. Valo-
rarem molt positivament forma-
ció sanitària, d’emergències, 
contra incendis o relacionades, 
i també experiència en l’àmbit. 
Tot i que, el més important és 
tenir ganes d’ajudar a la gent 
formant part d’un gran equip. 
Darrerament l’equip ha viscut 
un creixement a nivell formatiu 
i de recursos, que ara volem 
complementar amb nous inte-
grants als qui acompanyarem 
en un procés de formació intern 
per a que entenguin la nostra 
dinàmica de treball i augmentin 
la seva formació. 
Treballem en dos àmbits de 
feina ben diferenciats, per una 
banda, prestem serveis pre-

ventius en actes de la festa 
Major, cercaviles, dia de Reis, 
o altres activitats en les que la 
nostra feina es prevenir i mini-
mitzar riscos per a la població; 
d’altra banda, realitzem serveis 
urgents per als veïns del muni-
cipi quan aquests demanden 
ajuda per problemes de salut, 
accidents de trànsit, caigudes 
d’arbres, inundacions... La nos-
tra feina és molt polivalent, de 
manera que un mateix volunta-
ri ha de ser capaç de resoldre 
diferents incidències que no te-
nen res a veure l’una amb l’altra. 
Protecció Civil és un cos volun-
tari i per tant cap persona rep 
una retribució econòmica per la 
seva feina. 
L’any passat vam tancar amb 
més de 600 serveis de diversa 
tipologia: Assistències sanitàri-
es, accidents de trànsit, incen-
dis forestals, serveis relacionats 

amb animals i medi ambient, 
preventius, caigudes d’arbres, 
recerques de persones desa-
paregudes, inundacions... 
Els voluntaris destaquen de 
l’equip de Protecció Civil la seva 
acollida com una segona famí-
lia i l’oportunitat d’experimentar 
un creixement personal al servir 
als veïns i veïnes del poble en 
situacions difícils. 
Als perfils oficials de Protecció 
Civil/AFF podeu veure la nostra 
feina: 
Instagram @pc_adf_llicamunt 
TW @pcadf_llicamunt 

Per a més informació i per envi-
ar CV i motivacions:
av.proteccicivilllicamunt@outlo-
ok.com

Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt
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Concert per celebrar el 10è aniversari 
de la Bandeltenes

La Banda de la Vall del 
Tenes, coneguda com 
“Bandeltenes”, és una banda 
musical que va néixer el 2011 
i està formada principalment 
per persones que viuen 
a poblacions de la Vall 
del Tenes, que toquin un 
instrument i tinguin ganes de 
compartir la música. Va sorgir 
a partir de la voluntat, entre 
d’altres, del Pere Enguix per 
acompanyar un projecte 
de l’Escola de Música de 
la Vall del Tenes, amb qui 
té un vincle des de la seva 
fundació.
Enguany fem 10 anys i volem 
celebrar-ho amb un projecte 
molt especial vinculat a la Vall 
del Tenes.
Aquest projecte neix a partir 
d’una composició original 
anomenada “Tenes”, escrita 
pel Toni Cuesta, músic 
lliçanenc i membre de la 
Banda des del seu inici. 
Aquesta peça és una “Suite” 
amb set moviments que 
s’inspira en el riu Tenes i la 
seva trajectòria al llarg de les 
poblacions de tota la vall, des 

del naixement a Castellcir, 
fins a confluir amb el riu 
Besòs.
El dissabte 5 de novembre 
a les 19h a l’Aliança oferirem 
el concert per a celebrar 
l’aniversari i presentar a Lliçà 
d’Amunt la Suite Tenes i 
altres peces del repertori de 
la banda. 
Serà un acte molt especial per 
a compartir amb el públic una 
feina feta durant les vivències 
de la pandèmia que malgrat 
tot hem pogut culminar amb 
èxit i amb energia renovada.
I a més, per complementar 
la música, us mostrarem 

l’exposició fotogràfica 
encomanada al fotògraf 
lliçanenc Màrius Gómez (el 
Retratista de la Vall del Tenes), 
en la que el públic coneixerà 
els espais en els que el 
compositor s’ha inspirat per 
a compondre l’obra.
Aquest concert és el punt 
final dels actes de celebració 
del desè aniversari que hem 
portat per altres poblacions 
de la Vall del Tenes com 
Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Bigues i Riells.
Us hi esperem!

Bandeltenes

El novembre de 1982, el Car-
denal Arquebisbe de Barcelo-
na, Mons. Narcís Jubany, amb 
l’assistència del Conseller 
de Cultura de la Generalitat, 
i l’alcalde de Lliçà d’Amunt, i 
una gran assistència de veïns 
del poble de Lliçà d’Amunt, 
va inaugurar la reconstrucció 

del temple romànic de Santa 
Justa. Mon. Pere Farriol, rec-
tor de la parròquia, amb un 
grup d’amants del patrimoni 
local, i amb el suport de veïns, 
entitats i ajuntament, va tirar 
endavant aquest projecte de 
reconstrucció.
Amb motiu d’aquest aniversa-

ri, celebrarem un MISSA D’AC-
CIÓ DE GRÀCIES EL DISSAB-
TE 12 DE NOVEMBRE A LES 
12 DEL MIGDIA, PRESIDIDA 
PEL BISBE DE TERRASSA, 
MONS. SALVADOR CRISTAU 
I COLL.                     

Mossèn Aaron

40è aniversari de la reconstrucció de 
l’església de Santa Justa i Santa Rufina

Trescades 
de la UEC

Diumenge 13 de novembre 
Etapa 5: Monestir de Mont-
serrat a Rellinars (Baix Llo-
bregat-Vallès Occidental). 
Uns 15,206 km i 716 m d+. 
Dificultat moderada.

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

UEC Vall del Tenes
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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

NOVEMBRE

genda’t
Dijous 3

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

Més activitats

ACTIVITATS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈN-
CIA DE GÈNERE Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 a 19.30h

TORNEIG DE DARDS Punt de trobada de Ca l’Artigues Horari: 
de 17 a 19.30h

Dilluns 14
CREACIÓ TOTTE BAG TEXANA
Punt de trobada de Ca l’Artigues Horari: de 17.30 a 19.30h

Dijous 17
SORTIDA AL TEATRE Teatre Condal de Barcelona “Golfus 
de Roma”. Organitza: Associació Gent Gran Lliçà d’Amunt La 
Vall del Tenes

Dilluns 21

Dimarts 29

Dimecres 2

CAMINADES PER A LA GENT GRAN Casal de la Gent 
Gran del centre Horari: de les 9.30 a les 11.30h aprox.

CREACIÓ TOTTE BAG TEXANA Punt de trobada de Ca l’Ar-
tigues Horari: de 17.30 a 19.30h

Dijous 24
PLE ORDINARI Casal de la Gent Gran Hora: 19h

PENJA-MÒVILS Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 a 
19.30h

Dimecres 9
CUINA JOVE - SUSHI Espai Jove El Galliner Horari: de 17h 
a 19.30h

3 EN RATLLA DE VIATGE PERSONALITZAT Espai Jove El Ga-
lliner Horari: de 7.30 a 19.30h

TARDA D’ESCACS Punt de trobada de Ca l’Artigues Horari: de 
17.30 a 19.30h

Dilluns 28

BALLADA DE SARDANES Parc del Quiosc Hora: 11h Orga-
nitza: Tocats per la sardana

SORTIDA AL TEATRE Teatre Poliorama de Barcelona “Pa-
res normals”. Organitza: Associació Gent Gran Lliçà d’Amunt 
La Vall del Tenes

Diumenge 6

Dimarts 15
MASCARETA FACIAL ARTESANA Espai Jove El Galliner Ho-
rari: de 17.30 a 19.30h

Divendres 25

Dimarts 8
EL TEU CV I LES XARXES SOCIALS Biblioteca Ca l’Olive-
res Horari: de 16 a 17:30h

TALLER CREATIU Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17:30h 
Adreçat a infants a partir de 4 anys.  Places limitades. Cal ins-
cripció prèvia a partir del 2 de novembre.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 18h Parlarem del llibre “La cosina Rachel” de Daphne 
du Maurier. A càrrec de Marina Martori. 

CLUB DE LECTURA PER A INFANTS Biblioteca Ca l’Olive-
res Horari: de 18 a 19h A càrrec de Rosa Puigdomènech. Adre-
çat a infants de 9 a 11 anys. 

NIU DE PARAULES “ANIMALONS A CONCERT” Biblioteca Ca 
l’Oliveres Hora 11h És una activitat que parteix de la música, de 
les moixaines, les cantarelles i d’audicions que tenen alguna 
cosa a veure amb els animals. Adreçat a famílies amb infants 
fins als 3 anys. A càrrec d’Anna Farrés. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a partir del 2 de novembre.

Dissabte 26

Diumenge 13
TRESCADES DE LA UEC Etapa 5. Organitza: UEC Vall del 
Tenes

Dissabte 12
MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES Ermita de Santa Justa i Santa 
Rufina Hora: 12h 40è aniversari de la reconstrucció de l’ermita.  
Organitza: Parròquia de Sant Julià

Dissabte 5

PAELLA POPULAR Organitza: Associació de Veïns de Can 
Farell

CASTANYADA A LA SAGRERA Carrer Mossèn Blancafort 
(davant de Càrites) Horari: a partir de les 17h Organitza: Amics 
de La Sagrera

CONCERT PER CELEBRAR EL 10È ANIVERSARI DE LA 
BANDELTENES Ateneu L’Aliança Hora: 19h Organitza: Ban-
deltenes

NIT DE TERROR Espai Can Malé Horari: de 18 a 1h

Dijous 10
CAMINADES PER A LA GENT GRAN Casal de la Gent Gran 
de Palaudàries Horari: de les 9.30 a les 11.30h aprox.

SORTIDA PER PARTICIPAR DE PÚBLIC A LA TELEVISIÓ 
Davant de l’Institut Lliçà Hora: 18:30h Programa “La gran con-
fusión” de TVE.

SORTIDA PER PARTICIPAR DE PÚBLIC A LA TELEVISIÓ 
Davant de l’Institut Lliçà Hora: 18:15h Programa “Està pas-
sant” de TV3.

Dimecres 23

ESTRENA DE LES OBRES DE MILLORA DEL PATINÒ-
DROM Parc Esportiu Torrent Mardanç Horari: de les 9 a les 
14h

Commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, Gran Recapte d’Aliments, Activi-
tats de la Setmana de la Ciència a la Biblioteca, Campanya 
comercial “La tardor porta premi”, Activitats juvenils de Medi 
Obert, Acticitats de l’Ateneu L’Aliança i Activitats del Servei 
d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes.

CLUB DE LES DENTS DE LLEÓ Biblioteca Ca l’Oliveres Ho-
rari: de 17.30h a 18.30h Club de lectura per a primers lectors de 
6 a 8 anys que tenen interès pels llibres i la lectura.

FESTA REMEMBER Ateneu L’Aliança Hora: 22h Organitza: 
Disc-Set


