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

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Iniciem un nou any i amb ell 
nous reptes, nous projectes i 
forces renovades per tirar-los 
tots endavant. 
Tot i així, deixem enrere un any 
2021 que ha estat difícil en el 
plànol sanitari i social, per això 
aquest 2022 ha de servir per 
consolidar i garantir una recu-
peració justa i equilibrada del 
que la pandèmia ens ha arra-
vatat, i sense dubtes, aquesta 
ha de ser igualitària per a tot-
hom, perquè ningú es quedi 
enrere. 
El passat desembre el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar el 
pressupost per aquest any, 
i és un pressupost expansiu 
fruit de la necessitat de millora 
continua del nostre municipi i 
amb una clara i forta aposta 
per la inversió d’allò que cal 
millorar. Per posar exemples 
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clars, en el que portem de 
legislatura, des de l’any 2019 
s’han invertit més de 700.000€ 
en reasfaltatges de carrers, 
prop de 900.000€ en la millora 
del enllumenat públic amb la 
substitució a LED, fet que fa 
possible un estalvi important 
en la factura de la llum i una 
conscienciació sobre l’estalvi 
energètic i per extensió del 
canvi climàtic. I només son 
dos exemples.
Però no em vull quedar en allò 
que vam fer, sinó mirar cap 
endavant i veure que farem. Es 
continuarà reasfaltant carrers, 
es continuaran substituint els 
fanals i iniciarem nous projec-
tes engrescadors, com la forta 
aposta en neteja viaria i servei 
de recollida d’escombraries 
que al llarg del any anirem im-
plementant, amb l’increment 

de la flota o la substitució de 
les bateries de contenidors o 
també amb obres importants 
com l’ampliació de l’edifici de 
l’escola Miquel Martí i Pol per 
esdevenir una escola – institut 
que aglutinarà tota la educa-
ció obligatòria, des de els 3 
fins als 16 anys i que ha d’en-
trar en funcionament, segons 
dades de la Generalitat de Ca-
talunya, el proper curs 2022-
2023.
També, en el plànol social 
continuem apostant per ga-
rantir una vida millor per to-
tes aquelles famílies que en 
aquests moments pitjor ho 
estan passant, amb un Ser-
veis Socials al servei de les 
persones que garanteixen una 
vida digna i de qualitat a tot-
hom qui ho necessita. També 
som un municipi feminista i in-

clusiu, compromès amb la lli-
bertat i la igualtat de totes les 
persones i semblarà que sigui 
fútil el que escric, però no ho 
és, fa massa temps que vivim 
moments complicats on so-
vint hem d’escoltar discursos 
que semblava, ja feia temps, 
s’havien superat. 
En definitiva treballem per Lli-
çà d’Amunt, com sempre hem 
fet, i ho fem amb la màxima 
responsabilitat que ens per-
toca, com a servidors públics 
que som. I ho fem amb el con-
venciment que és el millor per 
a tots i totes. I ara que comen-
cem aquest nou any ho fem 
encara amb més il·lusió, amb 
més ganes i amb més forces 
que mai.
Aprofito per desitjar-vos a tots 
i totes un 2022 ple d’alegries i 
bons moments.  
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de l’Ajuntamentnotícies
L’empresa Asfaltos del Vallès 
SA va reasfaltar, el passat mes 
de desembre, els carrers Ca 
l’Artigues i Cerdanya, i una 
part del carrer Urgell (entre el 
carrer Cerdanya i Can costa), 
al barri de Ca l’Artigues. 
Les feines es van iniciar 
pel fressat dels laterals 
dels carrers i l’aixecament 
de les tapes de registre; 
seguidament, es va procedir 
a l’asfaltatge. Prèviament, la 
Brigada d’Obres va treure les 
bandes de goma i pilones de 
la calçada. 
Un cop acabat el reasfaltatge 
del barri de Ca l’Artigues, es 
començarà amb el barri de  
Can Salgot, concretament a 
dos trams del Passeig de Sant 
Valerià.
El pas de vehicles es regula 
amb pas alternatiu. 
Les obres es van adjudicar 
per un import de 144.873,30 
euros, IVA inclòs. 
Al Passeig de Sant Valerià 
hi va haver una actuació 
prèvia, a finals de juny, per 

resoldre una reparació amb 
caràcter d’urgència. S’havia 
format i agreujat un fronjall 
a la calçada relacionat amb 
un tema d’aigua, en un tram 
per on passa la canonada 
d’Aigües Ter-Llobregat (ATL). 
L’obra va consistir a reparar 
el subsòl de la calçada a 
base de reposar materials, 
compactar i pavimentar amb 
formigó i asfalt per tal d’evitar 
un enfonsament futur de la 
calçada. 
Durant l’any 2021 també es  

van reasfaltar l’avinguda dels 
Països Catalans i un tram del 
carrer d’Anselm Clavé.

Reasfaltatges de carrers 
a Ca l’Artigues i Can Salgot
L’Ajuntament reasfalta diferents trams de carrer d’aquests barris. 

Reunió amb l’Ajuntament 
de Palau per l’asfaltatge del 
carrer de la Creu de Baduell
L’Alcalde, Ignasi Simón, es va 
reunir a finals de novembre 
amb l’Ajuntament de Palau 
Solità i Plegamans per con-
sensuar el tipus d’obra d’ar-
ranjament de calçada que es 
farà al carrer de la Creu de 
Baduell, que pertany als dos 
municipis. 
Es va decidir fer-hi una ac-
tuació d’asfaltatge de nord a 
sud del carrer. 
L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt s’ha encarregat de 
l’elaboració del conveni i 
l’Ajuntament de Palau Solità 

i Plegamans, de l’elaboració 
del projecte i també farà la li-
citació de l’obra. 
L’actuació té un cost  de 
274.000 euros, que assumiran 
els dos ajuntamens al 50%.  

Vols estar informat de les 
incidències en el servei 
d’aigua?
Agbar disposa d’un servei 
d’alertes adreçat a les perso-
nes usuàries. Pots rebre Ser-
vialertes al teu mòbil o correu 
electrònic per estar informat/
da de manera ràpida i gratuï-
ta de les incidències en el teu 
subministrament d’aigua. 
Les Servialertes són un ser-
vei d’avisos multimèdia total-
ment gratuït, per mantenir-te 
sempre informat/da sobre 
qualsevol novetat en relació 
al teu contracte de submi-
nistrament: avaries, exces-
sos de consum, fuites, obres 

programades, recordatori de 
cita prèvia, etc. Informació 
de forma immediata, perquè 
guanyis temps i tranquil·litat.
Per gaudir d’aquest servei no-
més has d’actualitzar les te-
ves dades en aquesta pàgina 
web: 
https://www.agbarclients.cat/
ca/servialertes

Participació a l’activitat Fora barreres!
En el marc del Dia internacional 
de les persones amb discapa-
citat, l’Ajuntament va partici-
par, el passat 3 de desembre, 
per segona vegada, a l’activitat 
“Fora barreres! Mapathon d’ac-
cessibilitat 2021”, una iniciati-
va de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) que té per 
objectiu sensibilitzar, aprendre i 
visibilitzar els temes relacionats 
amb la discapacitat i detectar 
millores en l’entorn pel que fa a 
l’accessibilitat dels espais pú-
blics. 
Un grup de persones voluntàri-
es amb capacitats diverses són 
els encarregats d’identificar els 

punts crítics que impedeixen 
l’accessibilitat als carrers que 
formen part de la zona d’actu-
ació escollida. Aquest any, el 
grup de Lliçà d’Amunt ha estat 
integrat per quatre persones 
que es desplacen amb cadira 
de rodes, dues amb caminador 
i una amb crossa. També han 
format part del grup els estu-
diants del projecte. que han 
fet el seguiment de l’actuació, i 
personal municipal de les regi-
dories d’Acció Social, Mobilitat 
i Territori. L’indret escollit va ser 
la zona de La Cruïlla, molt con-
curreguda, on hi conflueixen 
establiments comercials i de 

restauració i el Centre d’Atenció 
Primària La Cruïlla, i els vianants 
conviuen amb els vehicles que 
hi circulen i estacionen. 
Aquesta zona ja es va condi-
cionar l’any 2011 endreçant 
l’estacionament de vehicles i 
fent un carril pintat en verd amb 
separadors per donar seguretat 
als vianants. Però, de cara al 
2022, s’ha de desenvolupar un 
projecte d’urbanització per fer 
aquesta zona encara més se-
gura, alhora que acollidora. La 
participació a la Mapathon amb 
voluntaris en aquest lloc ha ser-
vit per detectar-hi punts crítics 
per millorar-los. 
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Incorporació de més 
personal municipal a 
través de Plans d’Ocupació
Set persones es van incor-
porar, el passat 2 de desem-
bre, com a treballadors de 
l’Ajuntament, contractades a 
través de Plans d’Ocupació, 
en el marc de l’Oficina Covid. 
Es tracta de 5 netejadores i 2 
operaris per a la col·locació 
de Led’s. Els contractes te-
nen una durada de 6 mesos. 

La Presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marín, 
acompanyada de la diputa-
da Alba Barnusell i  el diputat 
Josep Monràs van visitar Lliçà 
d’Amunt el passat 19 de no-
vembre.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va re-
bre la Presidenta, la diputada 
i el diputat, i es van reunir a 
l’Ajuntament, juntament amb 
la primera tinent d’Alcalde, 
Mariona Pedrerol, i el segon 
tinent d’Alcalde, Fran Sánc-
hez, per tractar alguns temes 
d’interès municipal vinculats 
amb la Diputació: la piscina 
coberta mancomunada, el 
camí de vianants cap a Gra-
nollers, l’arranjament de la 
carretera de Palaudàries, la 
zona d’equipaments de Can 
Malé, les línies específiques 

d’ajuts per a despeses de 
Protecció Civil, ADF i Policia, 
i el projecte del nou centre 
urbà de Lliçà d’Amunt. 
Núria Marín va signar el Lli-
bre d’honor de l’Ajuntament 
i, seguidament, els polítics i 
polítiques es van traslladar 
al carrer d’Anselm Clavé, a 

l’alçada de la Costa de Can 
Puig, on estan a punt de fi-
nalitzar  les obres de conti-
nuació de la vorera i de se-
maforització, que promou el 
Servei de Carreteres de la Di-
putació de Barcelona en con-
veni amb l’Ajuntament per al 
seu cofinançament. 

La Presidenta de la Diputació 
visita Lliçà d’Amunt
Núria Marín va tractar alguns temes d’interès municipal amb l’Alcalde, 
Ignasi Simón, i va revisar les obres de continuació de la vorera i de 
semaforització del carrer d’Anselm Clavé, a l’alçada de la Costa de 
Can Puig. 

Vine a donar sang!

El Banc de Sang i Teixits con-
voca els lliçanens i lliçanen-
ques, el dilluns 3 de gener de 
17 a 20.30h al Casal de la Gent 
Gran del centre urbà, perquè 
facin donació de sang.
Les donacions diàries són in-
suficients per atendre l’aug-
ment de la necessitat de sang 

als hospitals S’estan recupe-
rant intervencions endarreri-
des per la Covid i per això les 
transfusions augmenten i cal 
més sang per als malalts. 

La via per a vianants i ciclistes de la  
carretera nova de Granollers més a prop
La Diputació de Barcelona ja 
ha adjudicat la redacció del 
projecte per a la construcció 
d’una via segregada per a 
vianants i ciclistes al costat 
de la carretera nova de 
Granollers (BV-1432), entre 
la rotonda del Tricentenari 
i l’entrada al barri de Can 
Merlès, que connectarà amb 
el nucli urbà. El contracte té 8 
mesos de termini.

Aquest serà el primer tram 
d’un projecte que, en una 
segona fase, ha de tenir 
continuïtat fins a l’enllaç 
amb la C-17 per connectar 
amb el tram que s’ha acabat 
d’urbanitzar a l’entrada de 
Granollers. 
Aquest va ser un dels temes 
que es van tractar en la 
trobada amb la Presidenta 
de la Diputació, Núria Marín, 

i els diputats vallesans Alba 
Barnusell i Josep Monràs en 
la seva visita a Lliçà d’Amunt 
el passat 19 de novembre.
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Campanya de sensibilització 
sobre el reciclatge de residus
La campanya s’inicia aquest mes de gener i tindrà el seu punt àlgid 
amb el canvi de contenidors previst per aquest any.  

Amb l’objectiu d’incrementar 
de forma significativa les xi-
fres de la recollida selectiva 
al municipi, l’Ajuntament ha 
creat una campanya de sen-
sibilització sobre el reciclatge 
de residus, que començarà 
aquest mes de gener i tindrà 
el seu punt àlgid amb el can-
vi de contenidors previst per 
aquest any.
Les entitats Ecoembalajes Es-
paña i Ecovidrio subvencionen 
la campanya amb uns 6.000 
euros. 
Aquesta campanya ens convi-
da a superar-nos tot incorpo-
rant superaccions als nostres 
hàbits, petits gestos per millo-
rar el medi ambient, que ens 
convertiran en superherois 
i superheroïnes per al nos-
tre planeta. Tots podem tenir 
superpoders per transformar 
el nostre entorn! El futur està 
a les nostres mans! 
L’eix central de la campanya 
és la història de la Marta, una 
jove estudiant lliçanenca que 
deixa enrere les excuses per 
no separar els residus quan 
veu de prop com la contami-
nació afecta la salut del seu 
germà. Amb la incorporació 
de nous hàbits de reciclat-
ge de residus se sent una 
superheroïna (Súper-Àrtemis) 
decidida a canviar el món. 
El primer element de la cam-

panya és el repartiment a 
totes les cases del poble 
d’un calendari d’aquest 
2022, on cada mes la Marta 
i la Súper-Àrtemis ens mos-
tren com passar de les males 
accions a les bones accions 
en matèria de reciclatge de 
residus, i ens expliquen els 

efectes d’un mal reciclatge i 
els beneficis de fer-ho bé. 
El calendari barreja il·lustraci-
ons amb fotografies. Les il·lus-
tracions mostren els escenaris 
de la història, que s’identifi-
quen amb llocs concrets de 
Lliçà d’Amunt. Les fotografies 
mostren la protagonista de la 
història fent les accions. 
Després del repartiment del 
calendari vindran altres actu-
acions que esperem que in-
cideixen en la conducta dels 
lliçanencs i lliçanenques,  i, 
separant correctament els 
residus, puguem entre tots i 
totes millorar el medi ambient 
i estalviar diners. 
Identifica’t amb el lema de la 
campanya i “Superacciona’t!

El Mercat setmanal torna a 
la seva ubicació habitual

El Mercat setmanal dels diu-
menges va recuperar la seva 
ubicació  habitual, a l’avin-
guda dels Països Catalans i 
carrers adjacents, el passat 5 
de desembre, un cop finalit-
zades les obres de pavimen-
tació i pintura viària d’aques-
ta avinguda i la programació 
del 25è aniversari del mercat 
que es va celebrar durant el 
mes de novembre.  
Recordem que el Mercat set-
manal es va traslladar tem-
poralment al carrer Bosc de 
la riera, al polígon del Tenes, 
amb motiu de les obres de 
continuació de la vorera i se-
maforització del carrer d’An-
selm Clavé, a l’alçada de la 

Costa de Can Puig, que van 
implicar el desviament del 
trànsit de vehicles per l’avin-
guda dels Països Catalans, 
afectant la ubicació del mer-
cat. 
La tornada a l’emplaçament  
habitual s’ha aprofitat per 
efectuar canvis de lloc d’al-
gunes parades amb l’ob-
jectiu de millorar l’accés al 
mercat i evitar molèsties al 
veïnat.

Tens un projecte nou per 
a aquest 2022?

PER EMPRESES DE NOVA CREACIÓ O EN PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ

Disponibilitat actual 
d’un despatx lliure!

4 despatxos diferenciats 

en un espai compartit

Sala de reunionsamb TV multimèdia

Connexió de 

fibra òptica 

i impressora 

multifunció

Manteniment, 
neteja 

i alarma
de seguretat

Domiciliació 

fiscal de 
l’empresa

PER EMPRESES DE NOVA CREACIÓ 

O EN PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ

LLOGUER MENSUAL
DE 20 EUROS + IVA
(CONTRACTE D’1 ANY PRORROGABLE A MÀXIM 3).

Rebedor

i zona office
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Espectacle d’òpera i  
sarsuela
El carismàtic cantant baríton 
cubà Ulises Ordúñez, junta-
ment la soprano Margarita 
Marban i el tenor Luis En-
rique Jimeno, ens oferiran 
els millors números d’òpera, 
sarsuela i cuplets en un es-
pectacle de cant i ball dirigit 
artísticament per la coreò-
grafa catalana Núria Serra. 
L’espectacle, amb una cuida-
da posada en escena, tindrà 
lloc el diumenge 2 de gener, 

a les 18 h, al Pavelló d’Es-
ports. 
Recollida d’entrades a l’OAC 
de l’Ajuntament. Aforament 
limitat. 

Concert de Cap d’Any
Per donar la benvinguda a 
l’any 2022, l’Ajuntament ha or-
ganitzat el ja tradicional Con-
cert de Cap d’Any, per al dis-
sabte 1 de gener a les 19h al 
Pavelló d’Esports, a càrrec de 
la Bandeltenes.
Aquesta banda de música ens 
oferirà un repertori variat esti-
lísticament: 
March Op. 99 
Moment for Morricone 
Por una cabeza

My Favorite Things
Up Selections 
Cinema Paradiso
Highlights from Exodus 
West Side Story Selection
El Danubi blau 
Marcha Radetzky

Gran tobogan Snow Slide
Un gran tobogan urbà se situ-
arà al carrer d’Anselm Clavé el 
dimecres 5 de gener, a partir 
de les 10h, perquè en gaudei-
xin els nens i nenes del poble 
llençant-se amb un dònut i llis-
cant per una pista de 40 me-
tres. Llisca per aquest inflable 
que simula un tobogan de gel!

. 

Festivitat de Sant Julià, 
patró de Lliçà d’Amunt
L’Església Parroquial ha or-
ganitzat una missa en honor 
a Sant Julià, patró de Lliçà 
d’Amunt, el mateix dia de 
l’onomàtica, el divendres 7 de 
gener a les 19 h. 
Aquest dia és festiu local a 
Lliçà d’Amunt.

La regidoria d’Infància i joven-
tut ha organitzat la IV Esquiada 
jove, adreçada al jovent de 14 
a 30 anys, que podran esquiar 
o fer snow a l’estació d’esquí 
de La Masella, durant tot el 
dissabte 12 de febrer, per un 
preu molt econòmic.
La sortida té diferents preus 
subvencionats per l’Ajunta-
ment:
Preus per a joves empadro-
nats a Lliçà d’Amunt: 
• Si porten el propi material 
d’esquí o snow:  25 € 
• Si s’ha de llogar el material 
(pals, botes, esquís o snow, i 
casc):  46 € 
L’Ajuntament reservarà prèvia-
ment el material que els i les 
joves participants recolliran en 
arribar a l’estació d’esquí.
Preus per a joves d’altres 
municipis:

• Si porten el propi material 
d’esquí o snow: 30€
• Amb lloguer de material: 55€ 
Tots els preus inclouen el 
transport en autocar, el forfait i 
l’assegurança de pista.
Les inscripcions s’han de fer, 
del 3 al 23 de gener, a través 
del formulari en línia habilitat 
al web municipal (llam.cat/es-
quiadajove22). El pagament 
també s’ha de fer en línia mit-
jançant el mateix formulari en 
el moment de la inscripció.
L’autocar sortirà a les 6 h des 
de l’Espai Jove El Galliner i 
farà parada als Centres Cívics 
de Ca l’Artigues i Palaudàries. 
La tornada serà al mateix lloc 
de sortida aproximadament a 
les 19 h.
Si voleu més informació o 
en cas de tenir problemes 
amb la inscripció, podeu di-

rigir-vos a l’Espai Jove El 
Galliner, presencialment de 
dilluns a divendres de 16 a 
20 h, per correu electrònic a 
elgalliner@llicamunt.cat, tru-
cant per telèfon al 938 607 001 
o escrivint un WhatsApp al 
telèfon 673 930 937.

Arriba la IV Esquiada jove!
La regidoria d’Infància i joventut organitza, un any més, l’Esquiada jove. 

Ampliació del l’equip educatiu 
del projecte de Medi Obert
Una dinamitzadora juvenil s’incorpora a l’equip format per una 
educadora social i una integradora social.

Des del passat mes d’octubre, 
l’equip educatiu de Medi obert, 
de la regidoria d’Acció social, 
va tornar a engegar motors i, 
cada divendres i alguns dis-
sabtes, surt pels carrers, parcs 
i places de Lliçà d’Amunt per 
recollir les inquietuds i inte-
ressos del jovent del poble i, a 
partir d’aquí, crear i col·laborar 
en totes aquelles propostes i 
activitats que proposin. 
Aquest mes de gener, a l’equip 
educatiu format per una edu-
cadora i una integradora soci-
als, s’hi ha sumat una dinamit-
zadora juvenil de la regidoria 
de Joventut. 
Aquest projecte intenta un 
apropament amb els i les jo-

ves des dels seus espais de 
relació (carrers, places, parcs, 
etc.) amb la intenció de recollir 
les seves inquietuds per tal de 
promoure alternatives d’oci i 
fomentar la seva implicació en 
altres àmbits del seu interès. 
Des de la pluja d’idees, pas-
sant per la planificació fins a la 
organització i realització de les 
diferents activitats proposa-
des, es facilita que els i les ado-
lescents i joves siguin agents 
actius i partícips, amb el suport 
dels recursos de la vila. 
Però també és una aposta mu-
nicipal per intervenir i fer pre-
vencions en el món dels joves. 
És un projecte educatiu i pre-
ventiu que també té la intenció 

de millorar les seves condici-
ons i relacions familiars, socials 
i comunitàries, que els aportin 
un desenvolupament integral. 
La principal activitat d’aquest 
projecte se centra en horari 
de divendres i dissabtes tar-
da, però com que és un pro-
jecte viu i flexible anirà variant 
en funció del que els i les joves 
demandin i necessitin i de les 
activitats que vagin sorgint. 
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. 

I N F À N C I A  I  J O V E N T U T

PREU BASIC
(Transport bus / forfait / assegurança en pista)

Joves empadronats/es
a Lliçà d’Amunt 25€

Joves d’altres municipis 30€

PREU AMB LLOGUER DE MATERIAL
(Transport bus / forfait / assegurança 

en pista / lloguer de material)

Joves empadronats/es 
a Lliçà d’Amunt 46€

Joves d’altres municipis 55€

INSCRIPCIONS DEL 3 AL 23 DE GENER. MÉS INFO A LLAM.CAT/ESQUIADAJOVE22

J O V E 
E S Q U I A D A

14 - 30 
ANYS 

DISSABTE 12 DE FEBRER 2022
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Ses Majestats els Reis Mags 
de l’Orient han instal·lat a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres l’Ofi-
cina dels Somnis, on  el pat-
ge Xumet i la patgessa Amèlia 
recolliran les cartes dels nens 
i nenes de Lliçà d’Amunt adre-
çades a Ses Majestats amb 
les peticions de regals que de-
sitgen que els portin durant la 
Nit màgica de Reis. 
L’Oficina dels somnis estarà 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres el 
diumenge 2 i el dilluns 3 de ge-
ner, a partir de les 17 h.  
Reserva d’entrades a través 
del web municipal (www.llam.
cat/nadal).

Visita del Carter reial

L’Associació de Veïns La Serra 
també ha organitzat una reco-
llida de cartes. El Carter reial 

serà al Patinòdrom de Ca l’Es-
teper, el dimarts 4 de gener a 
partir de les 17 h, acompanyat 
de berenar i jocs per a tots els 
infants.

Oficina dels Somnis
El patge Xumet i la patgessa Amèlia recolliran les cartes dels nens 
i nenes adreçades als Reis Mags de l’Orient en l’entorn màgic de 
l’Oficina dels Somnis.  

Ses Majestats els Reis Mags 
de l’Orient visitaran Lliçà 
d’Amunt el dimecres 5 de ge-
ner carregats amb els regals 
que els nens i nenes els han 
demanat per carta. 
En primer lloc, Melcior, Gaspar 
i Baltasar rebran 10 infants en 
audiència privada a la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres, guanyadors 
d’un sorteig després d’haver 
fet préstec de llibres a la bibli-
oteca entre els dies 1 i 22 de 
desembre. 
Seguidament, a les 18h, Ses 
Majestats iniciaran la Caval-
cada, que sortirà de la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres i recorrerà 
els carrers Folch i Torres, Ali-
ança i Anselm Clavé, fins ar-
ribar a l’Ajuntament. Els Reis 
de l’Orient no baixaran de les 
carrosses i es recomana als 
assistents que es distribueixin 
al llarg de tot el recorregut per 

evitar aglomeracions. Els ca-
ramels i llaminadures que es 
repartiran seran sense gluten.
Un cop a la Casa consistori-
al, sobre les 19.30h, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, rebrà Ses Ma-
jestats i els farà lliurament de 
l’Estel, la Clau i el Cor del mu-
nicipi. 
Després, des del balcó de 
l’Ajuntament, els Reis de l’Ori-

ent adreçaran un pregó a tots 
els nens i nenes presents, que 
tot seguit podran gaudir d’un 
espectacle sorpresa. 

Cavalcada de Reis
El infants de Lliçà d’Amunt podran saludar Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient, que faran un recorregut pel centre urbà sobre 
espectaculars carrosses. 
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L’Ajuntament ha adquirit una  
pista 3x3 de bàsquet, una 
modalitat d’aquest esport que 
s’ha incorporat recentment 
al joc competitiu. El Club de 
bàsquet Lliçà d’Amunt i l’ad-
ministració local han apos-
tat ràpidament per introduir 
aquesta modalitat de bàsquet 
a l’oferta esportiva del muni-
cipi.
En aquesta modalitat del 
bàsquet juguen 3 persones 
contra 3 més, a mitja pista de 
bàsque, i el joc es desenvo-
lupa de forma dinàmica i di-
recta donant més espectacle 
per al públic. Les transicions 
atac-defensa són molt ràpi-
des i això fa que els jugadors/
es hagin d’esprémer al mà-
xim les seves habilitats técni-
co-tàctiques.
La pista de 3x3, de 14x18m i 
de color gris, està situada a la 
zona poliesportiva de l’esco-
la Sant Baldiri, on s’hi han fet 
tres actuacions complemen-

tàries: la cimentació d’una 
quadrat per posar-hi la ciste-
lla, la col·locació d’una xarxa 
darrera la cistella i la instal·la-
ció de dos bàculs de llum.
Aquest Nadal, la pista de 
3x3 de bàsquet es va situar 
temporalment a l’escola Els 
Picots on, durant els dies del 
Parc de Nadal, el Club de 
Bàsquet Lliçà d’Amunt hi va 
fer demostracions, partidets 
i promoció perquè els nens i 

nenes del poble s’apuntessin 
a aquesta nova modalitat es-
portiva. 
L’equipament s’ha comprat a 
l’empresa Mondo Ibérica SA, 
per un preu de 15.992,82€ IVA 
inclòs.
L’accés a la nova pista s’ha de 
fer a través de les activitats 
del club de bàsquet o a partir 
d’una petició mitjançant ins-
tància genèrica a la regidoria 
d’Esports. 

Col·locació d’una pista 3x3 de 
bàsquet
L’Ajuntament i el club de bàsquet introdueixen aquesta nova modalitat 
de bàsquet a l’oferta esportiva del municipi. 
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La Nit de l’Esport, que l’any 
passat no es va poder tirar 
endavant a causa de la pan-
dèmia, es va tornar a celebrar 
el passat 3 de desembre al Pa-
velló d’Esports, amb totes les 
mesures sanitàries exigibles en 
aquell moment. 
Aquesta festa de reconeixe-
ment al sacrifici i a l’esforç que 
dia a dia realitzen les entitats i 
els esportistes locals, enguany 
estava dedicada a l’esport 
base, una peça fonamental 
per al desenvolupament dels 
nostres nens i nenes, i per al 
futur de les entitats esportives 
del municipi. Per això, aquesta 
gala anual de premis a l’esport 
local va començar amb la pro-
jecció d’un vídeo sobre l’esport 
base de Lliçà d’Amunt. 
El regidor d’Esports, Fran Sánc-
hez, va donar la benvinguda a 
l’acte i va parlar del dinamisme 
de les entitats esportives lliça-
nenques. Sánchez va felicitar 
totes les entitats que fan possi-
ble l’esport de formació i posen 
en valor la fortalesa de l’esport 
del municipi. També va anunci-
ar nous espais esportius al po-
ble perquè Lliçà d’Amunt tingui 
més i millor esport.
El format  de la Nit de l’Esport 
va ser l’habitual: lliurament de 
premis i pica- pica. I, com en les 
anteriors edicions, va comptar 
amb un convidat especial. En 
aquesta ocasió, l’esportista am-
fitrió va ser l’exfutbolista profes-
sional basc José Mari Bakero, 
que va iniciar la seva carrera a la 
Reial Societat de Sant Sebastià 
i va assolir els majors anys d’èxit 
com a capità del Dream Team 
del FC Barcelona. Actualment 

és responsable del futbol for-
matiu professional del Barça. 
La presentació de José Mari 
Bakero va anar acompanyada 
de la projecció d’una de les se-
ves jugades més èpiques amb 
el Barça: el gol a l’últim minut a 
Kaiserslautem, que va portar el 
Barça a la conquesta de la seva 
primera gran corona europea. 
En referència a aquest gol, José 
Mari Bakero es va treure mèrit i 
va dir que només va donar con-
tinuïtat a un moviment d’equip.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va fer 
lliurament d’una placa instituci-
onal a l’exfutbolista. 
Seguidament, l’Alcalde, el re-
gidor d’Esports i el convidat 
van ser els encarregats de 
lliurar els obsequis als clubs, 
equips i esportistes premi-
ats en aquesta Nit de l’Es-
port, conduïda per l’habitual 
speaker Robert Gobern. 
El punt àlgid del lliurament de 
premis va ser la descober-
ta dels millors esportistes de 
Lliçà d’Amunt d’aquesta 13a 
edició de la Nit de l’Esport: la 
patinadora artística sobre ro-
des Carla Gaspar i l’esgrimista 
Víctor Cerdà. 
El jurat d’aquests premis, com 

en altres edicions, va estar 
format per Tècnics/ques d’Es-
ports de la Vall del Tenes i un 
representant de la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va clou-
re la gala. Va felicitar tots els 
premiats i premiades i, especi-
alment, els millors esportistes 
Carla i Víctor. També va agrair la 
presència de José Mari Bakero. 
Va tenir paraules d’agraïment 
per al personal municipal impli-
cat en l’organització i desenvo-
lupament de l’acte. I, va fer un 
esment especial a la muller de 
Josep Martins, que va recollir la 
distinció honorífica de la Regi-
doria d’Esports adreçada al seu 
marit, que va morir fa uns me-
sos, i al seu fill. També va aprofi-
tar el discurs per desitjar un bon 
Nadal i un feliç 2022 a tots els 
assistents.  
Per finalitzar la vetllada, es va 
repartir un pica-pica entre tots 
els assistents. 
També hi havia convocat un 
concurs de fotografies a Insta-
gram, que premiava amb tres 
mesos de gimnàs gratuït la 
foto de la Nit de l’Esport amb 
més likes que contingués l’eti-
queta #NitdelEsportLliçà.

Carla Gaspar i Víctor Cerdà, 
millors esportistes de Lliçà 
d’Amunt
La patinadora artística sobre rodes Carla Gaspar i l’esgrimista Víctor 
Cerdà van ser escollits millors esportistes de Lliçà d’Amunt de la darrera 
temporada esportiva en la 13a edició de la Nit de l’Esport, que va tenir 
com a convidat especial l’exfutbolista José Mari Bakero.

PREMIS A ENTITATS 
I CLUBS D’ESPORTS 
COL·LECTIUS
- L’equip Cadet A del Club 
Esportiu Lliçà d’Amunt, per 
campions de Lliga.
- L’equip Cadet del Futbol 
Sala Vall del Tenes, per l’as-
cens de categoria.
- L’equip de l’Amunt Club 
Ciclista, per aconseguir el 
tercer lloc per equips al ràn-
quing català. 
- L’equip Júnior del Club 
bàsquet Lliçà d’Amunt, com 
a campions del Campionat 
júnior interterritorial.
- L’equip Júnior femení del 
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, 
com a campiones de Lliga.

PREMIS A ENTITATS 
I CLUBS D’ESPORTS 
INDIVIDUALS
- Les noies del Club Pati-
natge Artístic Lliçà d’Amunt, 
que han aconseguit grans 
resultats i, en concret, als 
campionats de Catalunya, 
estatals i europeus per pa-
relles.
- Els pilots del BMX Vallès 
Club, campions i sots cam-
pions a diversitat de campi-
onats de Catalunya i lligues 
catalanes de BMX.
- Club Patí Lliçà d’Amunt, 
pels pòdiums assolits a les 
curses oficials de la federa-
ció catalana de patinatge.

PREMIS DE LES 
LLIGUES DE LLEURE DE 
L’AJUNTAMENT
- Premis de la Lliga de 
Botxes:
1r classificat: Club Tennis 
Cal Artigues
2n classificat: Can Roure
3r classificat: Can Prat

PREMIS ALS VALORS 
ESPORTIUS
- Formació:
Club esportiu Lliçà d’Amunt 
Club patí Lliçà d’Amunt 
Club bàsquet Lliçà d’Amunt
Tennis taula L’Aliança 

- Esdeveniments esportius:
Grup 24 Hores

- Igualtat:
Amunt Club Ciclista

Club Futbol Sala Vall del Te-
nes
Club Patinatge Artístic Lliçà 
d’Amunt

- Esport de lleure:
Unió Excursionista de la Vall 
del Tenes
Club Billar Lliçà d’Amunt
Club Ciclista Lliçà d’Amunt

- Esforç i superació:
BMX Vallès Club
Club Tennis i Pàdel Ca l’Ar-
tigues
Associació esportiva Shorin 
Ryu Karate

DISTINCIONS 
HONORÍFIQUES
- Premi especial de la Regi-
doria d’Esports:
Colla del Pa amb Tomàquet, 
un grup d’amics que va ini-
ciar el que ha esdevingut 
l’esdeveniment esportiu amb 
més projecció arreu de Lliçà 
d’Amunt, les 24 Hores Inter-
nacionals de Resistència en 
Ciclomotors de la Vall del 
Tenes. 

- Distinció honorífica de la 
Regidoria d’Esports:
Josep Martins Blaya, juga-
dor, coordinador i entrena-
dor del Club Esportiu Lliçà 
d’Amunt, on ha format a cen-
tenars de jugador de futbol 
del nostre poble, que malau-
radament ja no es troba en-
tre nosaltres. 

PREMIS AL MÈRIT  
ESPORTIU
- Premi al Millor esportista 
de l’any: 
Víctor Cerdà Garúz, esgri-
mista amb una gran trajec-
tòria i palmarès de premis.

- Premi a la Millor esportista 
de l’any:
Carla Gaspar Carmona, pa-
tinadora artística sobre ro-
des amb diversos premis en 
campionats catalans, espa-
nyols, europeus i mundials 
en la modalitat de grups xou. 

Premiats
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Reobertura del Bar del Casal de la Gent 
Gran del centre urbà

Donació d’una fotografia 
antiga de Palaudàries

La família de la lliçanenca Eu-
làlia Vidal Guardia va fer lliura-
ment a l’Ajuntament, el passat 
mes de novembre, d’una anti-
ga fotografia de grans dimen-
sions de la Parròquia de Sant 
Esteve de Palaudàries.
L’Ajuntament ha decidit pen-
jar-la al Casal de la Gent Gran 
de Palaudàries perquè la ciu-
tadania pugui gaudir-ne. Des-
prés de la col·locació de la foto 
per part de la Brigada munici-
pal, l’Associació de Jubilats i 

Pensionistes de Palaudàries la 
va il·luminar perquè llueixi més. 

Espai per al dol perinatal, 
gestacional i neonatal
El Ple va aprovar per unanimitat una moció per al reconeixement públic 
d’aquest tipus de dol.

El Cementiri municipal compta, 
des del passat mes de novem-
bre,  amb un espai per al dol 
perinatal, gestacional i neonatal.
Es tracta d’un memorial perquè 
les famílies que han patit la do-
lorosa pèrdua d’un nadó durant 
l’embaràs o poc temps després 
de néixer puguin recordar al seu 
fill o filla. 
L’espai compta amb una placa, 
elaborada per l’artista local Ro-

ser Nadal, on es pot llegir la ins-
cripció “Espai en memòria dels 
nens que mai oblidarem. L’amor 
comença abans de néixer i per-
dura tota la vida”.
El Ple municipal del passat 27 
de maig va aprovar per unani-
mitat una moció, presentada 
pel grup d’ERC, per al reconei-
xement públic del dol perina-
tal, gestacional i neonatal, amb 
l’objectiu de donar visibilitat a 

aquest tipus de pèrdues, so-
vint silenciades, i acompanyar 
les famílies que es troben en 
aquestes situacions. 

El servei de bar del Casal de la 
Gent Gran del centre urbà torna a 
obrir al públic aquest gener des-
prés de dur-s’hi a terme algunes 
obres d’adequació de l’espai.
Aquest bar funcionarà de di-
lluns a divendres de 8 a 21h, 
dissabtes de 8 a 23h i diumen-
ges de 8 a 14h, tot i que l’horari 
es podria ampliar en funció de 
les activitats que s’organitzin a 
l’equipament. 

L’Ajuntament va convocar un 
concurs públic per a la con-
cessió dels serveis de bar i 
consergeria i, un cop finalitzat 
el procés, la responsabilitat 
de la gestió és de la persona 
guanyadora, que ha constituït 
una Unió Temporal d’Empre-
ses (UTE) amb l’Associació de 
Gent Gran de Lliçà d’Amunt, 
entitat local que organitza ac-
tivitats en aquest Casal.
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El Gremi d’Hostaleria 
ofereix àpats de Nadal

Lliurament de dos nous 
Certificats d’Acollida
Dues persones lliçanenques originàries del Marroc finalitzen l’itinerari 
de formació del Servei de Primera Acollida i en reben el certificat. 

Les regidores d’Acció Social i 
Atenció a la Ciutadania, Lour-
des Martín i Feli Romero, van 
lliurar, el passat 15 de novem-
bre, els Certificats d’Acollida 
a dues persones del munici-
pi originàries del Marroc, que 
han finalitzat l’itinerari de for-
mació del Servei de Primera 
Acollida.
El Servei de Primera Acolli-
da està adreçat a persones 
estrangeres immigrades, sol-
licitants d’asil, refugiades, 
apàtrides i retornades, i té 
per objectiu promoure’n l’au-
tonomia personal i la igualtat 
d’oportunitats a través d’un 
conjunt d’accions i recursos 
que responen a les seves ne-
cessitats inicials de formació i 
informació.
Aquest servei, que es pres-
ta en conveni amb el Consell 
Comarcal i el suport de la 
Generalitat i el Fons Social 
Europeu, ofereix un acompa-
nyament i un itinerari forma-
tiu que facilita l’adquisició de 

competències lingüístiques, 
laborals, de coneixement de 
la societat catalana i de l’or-
denament jurídic amb l’objec-
tiu de certificar uns coneixe-
ments mínims per facilitar el 
viure i el treballar a Catalunya. 
El Certificat d’Acollida té efi-
càcia jurídica i és d’utilitat en 
els processos d’estrangeria o 

d’adquisició de la nacionali-
tat, entre d’altres.
Les persones interessades en 
aquest servei es poden adre-
çar a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) de l’Ajun-
tament o als Serveis Socials 
municipals.
Des de l’any 2017, el servei ha 
atès  un total de 20 persones.

Un any més, la regidoria d’Ac-
ció social ha distribuït estufes 
de préstec i bombones de 
butà a les famílies més vulne-
rables del municipi per tal de 
garantir-los una temperatu-
ra adequada de la llar durant 
els mesos d’hivern, prioritzant 
aquelles on hi hagi menors i 
persones amb problemes de 

salut i dependència. 
Actualment hi ha 68 famílies 
amb estufes de préstec i amb 
necessitat de bombones de 
butà. 
La Junta de Govern Local del 
passat 28 d’octubre va apro-
var un ajut de 9.948,40€ per 
destinar a aquest projecte de 
“Treva Hivernal”. 

Estufes de préstec i bombones 
de butà per passar l’hivern
La regidoria d’Acció social torna a engegar el projecte “Treva Hivernal” 
per garantir escalfor a la llar de totes les famílies vulnerables. 

Reformes d’adaptació 
funcional d’habitatges 

La Diputació de Barcelona ha 
concedit 5 adaptacions funci-
onals de l’habitatge a l’Ajunta-
ment per al període 2021-2022 
dins 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’aquelles 
menors en situació de disca-
pacitat o dependència. Això 
s’aconsegueix mitjançant la 
realització de reformes bàsi-
ques i la instal·lació d’ajudes 
tècniques adreçades a l’adap-
tació funcional de l’habitatge 
que els permetin romandre a 
la seva llar i en el seu entorn 

més proper el màxim temps 
possible.
Per més informació sobre 
aquest programa, podeu adre-
çar-vos als Serveis socials mu-
nicipals:  
C. de Rafael Casanova, 8, 1a 
planta
serveis.socials@llicamunt.cat
93 860 72 20

El Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental va oferir, el passat 24 
de desembre, un àpat de Na-
dal a una quinzena d’usuaris 
de Serveis socials. L’àpat va 
consistir en un brou amb pasta 
i pilota, i pollastre al forn. 
L’Ajuntament dóna les gràcies 

a aquesta entitat per aquesta 
iniciativa solidària. 
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Servei d’Aula tecnològica 
per a consultes 
d’informàtica i tràmits amb 
l’administració
Durant aquest any, la Biblioteca 
Ca l’Oliveres continuarà oferint 
el servei d’Aula tecnològica, un 
servei gratuït on un professio-
nal atén totes aquelles perso-
nes que tinguin dubtes informà-
tics o hagin de fer tràmits amb 
l’administració i no se’n surtin. 
Es portarà a terme cada di-
marts a les 17h, però cal con-
tactar amb la biblioteca per re-
servar dia i hora.
Les consultes poden ser sobre, 
per exemple:
- Reservar dia i hora en un CAP 
o a la Policia per fer-se el DNI…
- Renovar el DARDO
- Fer un tràmit amb el certificat 
digital o DNI electrònic 

- Presentar una instància tele-
màtica a l’Ajuntament
- Renovar els llibres prestats de 
la biblioteca
- Utilitzar correctament una fór-
mula d’Excel o una funció de 
Word
- Modificar un fitxer pdf o signar 
un fitxer pdf
- Canviar el format del fitxer 
d’una imatge per un altre
- Saber on puc trobar imatges 
que siguin de lliure ús a Internet
- Organitzar els “favorits” en el 
navegador d’Internet
- Guardar fotos del mòbil a l’or-
dinador o al núvol (Drive, Dro-
pbox…)
Entre altres qüestions. 

“English-speaking Club”
La Biblioteca Ca l’Oliveres juntament amb l’Escola d’Anglès 
ofereixen una activitat de conversa en anglès.

Aprenem altres llengües 
somniant poder comuni-
car-nos amb gent d’arreu del 
món, però per agafar fluïdesa 
en la parla és essencial prac-
ticar tant com sigui possible.  
Per practicar l’anglès oral-
ment, des de la biblioteca 
es proposa una nova activi-
tat, “English-speaking Club”, 

que anirà a càrrec de l’Escola 
d’Anglès del municipi. 
A cada sessió es proposarà 
un tema per parlar i es plan-
tejaran preguntes i reptes 
que només es podran re-
soldre utilitzant l’anglès per 
comunicar-se amb els altres 
participants. 
L’activitat es portarà a terme 

un divendres al mes de 18 a 
19h i la primera sessió tindrà 
lloc el 28 de gener.  
Les inscripcions es faran per 
cada sessió mensual.
Per participar-hi es requereix 
un nivell mínim d’anglès (A2+) 
i ser major de 16 anys.
Are you ready to face the 
challenge? 

Cursos per preparar la prova 
ACTIC nivell mitjà i avançat
La Biblioteca Ca l’Oliveres torna a programar un curs d’aproximació 
als continguts d’ACTIC nivell mitjà i, com a novetat, n’ofereix un de 
nivell avançat. 

Aquest any, a part del curs 
d’aproximació als continguts 
d’ACTIC nivell mitjà, la biblio-
teca també n’ofereix un altre 
de nivell avançat.
CURS ACTIC NIVELL AVAN-
ÇAT. 
Dies: Dilluns, del 17 de gener 
al 4 d’abril
Horari: de 18 a 20h
Es treballaran dues competèn-
cies: l’Excel i el Powerpoint. 
Durada: 12 sessions. 24 hores. 
Preu: 12€ (6€ aturats i joves, 
amb acreditació)
Requisit: Cal haver superat la 
prova del nivell mitjà

Cal fer la inscripció i el paga-
ment en línia a través de la web 
de l’Ajuntament. Les places 
són limitades. 
Aquests cursos tenen l’objec-
tiu d’oferir una aproximació 
als continguts d’ACTIC i donar 
suport als dubtes que puguin 
sorgir dels temes que surten a 
la prova ACTIC. 
L’ACTIC (Acreditació de Com-
petències en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació) 
és un certificat emès per la 
Generalitat de Catalunya que 
dóna a conèixer a qualsevol 
empresa o administració quin 

nivell de capacitats es té en 
l’ús de les TIC. 
Per obtenir-lo cal superar una 
prova telemàtica que s’avalua 
automàticament. L’examen 
s’ha de fer obligatòriament per 
ordinador en un dels centres 
col·laboradors que han estat 
autoritzats per la Generalitat 
de Catalunya. 
La Biblioteca Ca l’Oliveres és 
un dels centres col·laboradors 
on es pot sol·licitar fer la prova 
i ofereix els dimecres de 16 a 
18h i els dissabtes de 10 a 12h. 
Consulta https://actic.gencat.
cat/ca/inici

Calendari fiscal 2022

Exposició “L’art de crear amb fusta”

La Biblioteca Ca l’Oliveres 
acollirà, a partir de l’11 de 
gener i fins a finals de febrer, 
una exposició de Pere Parra-
mon i Oller, artista del Vallès. 
En aquesta exposició troba-
reu petites creacions en les 
que l’element principal de tre-
ball és la fusta. La fusta actua 

com un element de comuni-
cació que uneix la terra amb 
l’aire. Aquest element natural 
recull els elements de l’entorn 
a partir del color, la llum i els 
nutrients, que donen forma i 
caràcter a les plantes, als ar-
bres i als boscos.
Pere Parramon, enamorat de 

la natura, en aquesta exposi-
ció mostra l’ànima de la vege-
tació, donant valor a aquells 
petits detalls que habitual-
ment passen desapercebuts i 
posant l’accent a la composi-
ció de diversitats. Aquest tre-
ball es realitza amb elements 
reciclats de la natura.
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Els escolars tornen a 
visitar l’Ajuntament de 
forma presencial
L’activitat “Conèixer l’Ajun-
tament” va reprendre el for-
mat presencial el passat mes 
de novembre i els dos grups 
de 3r de Primària de l’escola 
Rosa Oriol i Anguera van po-
der visitar l’Ajuntament i fer 
l’habitual recorregut per la 
Casa Consistorial i conversar 
una estona amb l’Alcalde en 
el seu despatx. 
Des del 2020, amb motiu del 
context de crisi sanitària, 
aquesta activitat que ofereix 
l’administració local a les es-

coles s’havia adaptat al for-
mat virtual. 
Els objectius de l’activitat 
“Conèixer l’Ajuntament”, in-
closa dins del PAE (Progra-
ma d’Activitats Educatives), 
són apropar l’Ajuntament als 
nens i nenes de 3r de Primà-
ria, conèixer el mecanisme de 
funcionament de l’Ajuntament 
i prendre consciència de per-
tànyer a una comunitat. 
Cada classe va rebre un joc 
de taula d’agraïment per la 
visita.

Constitució del Consell 
d’Infants per al curs 2021-22
Els consellers i conselleres, alumnes de 5è i 6è de Primària, faran de 
portaveus dels nens i nenes del poble oportant la seva opinió sobre 
temes municipals. 

L’acte de constitució del 
Consell d’Infants per al curs 
2021-22 va tenir lloc el passat 
26 de novembre a l’Ateneu 
l’Aliança. 
El Consell d’Infants és un òrgan 
estable de participació, que es 
va posar en marxa a principis 
del 2019, que té la finalitat 
de treballar amb els nens i 
nenes del municipi els valors 
i principis de la democràcia, 
sensibilitzar-los i  conscienciar-
los sobre les necessitats de 
l’entorn immediat, i donar-los 
l’oportunitat d’implicar-se en 
temes i projectes vinculats en la 
transformació real del municipi.
El Consell d’Infants promou 
els  processos participatius 
per tal que tots els infants 
de cinquè i sisè del municipi 
puguin aportar elements 
per al debat i apropar tota 
aquella informació que 
creuen rellevant. En definitiva, 
es tracta d’un òrgan on els  
infants tenen l’oportunitat 
d’exercir la ciutadania, 
aportant la seva opinió sobre 
aspectes relacionats amb la 

millora del seu poble. 
Prèviament a la constitució, 
es van realitzar actes de 
presentació del Consell 
d’Infants a l’alumnat de 5è de 
Primària de les escoles del 
municipi (Picots, Rosa Oriol i 
Martí i Pol) per tal de donar a 
conèixer el projecte i es van 
designar sis nous consellers i 
conselleres d’aquest curs per 
formar part del nou Consell 
d’Infants en substitució dels 
sis consellers i conselleres que 
ja han acabat 6è de Primària i 
aquest curs escolar han iniciat 
l’institut. 
El Consell d’Infants està format 
per 12 nens i nenes de 5è i 6è 
de Primària de les tres escoles 
del poble, que formen part 
d’aquest òrgan durant dos 
anys. 
Durant l’acte de constitució,  
es va donar la benvinguda als 
sis nous integrants de 5è de 
Primària del Consell d’Infants. 
També es van acomiadar els 
sis integrants del curs passat 
que enguany deixen el Consell, 
als quals es va obsequiar amb 

un  petit detall per tal agrair-los 
la participació. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, 
i el regidor d’Educació, 
Fran Sánchez, van donar la 
benvinguda als nous consellers 
i conselleres, i els van desitjar 
una molt bona feina dins 
d’aquest òrgan de participació  
com a veu dels nens i nenes 
del municipi en els assumptes 
municipals. 
Aquest projecte permet, una 
vegada més, que els infants 
puguin expressar propostes i 
necessitats a través d’aquest 
model de participació. 
Aconseguim, d’aquesta 
manera, que els més petits 
facin créixer el nostre municipi. 
Un poble adequat als nens i 
nenes és un poble adequat a 
tots els ciutadans/es. 

Preparatius per al Carnaval
La regidoria de Cultura ja prepa-
ra la festa de Carnaval, que en-
guany se celebrarà el dissabte 
26 de febrer. 
Si la situació ho permet, el for-
mat tornarà a ser el de sempre: 
la rua des de la biblioteca fins al 

pavelló, on es farà el lliurament 
de premis del concurs de dis-
fresses. 
Per participar-hi caldrà inscrip-
ció prèvia. La informació i les ba-
ses del concurs es publicaran el 
mes vinent. 

Nova edició de “L’aventura de ser mares i pares”
La regidoria d’Educació, en col·laboració amb l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i les 
escoles del municipi, posa en marxa  una nova edició de “L’aventura de ser mares i pares”, un  espai de reflexió i 
diàleg per compartir temes relatius a la criança dels nostres fills i filles.

“L’aventura de ser mares i pa-
res” és un espai de trobada, 
adreçat a mares i pares amb 
nens i nenes de 3 a 8 anys, 
on es comparteixen experi-
ències i punts de vista, que 
esdevé una experiència pro-
fitosa per potenciar les capa-
citats dels nostres infants i 
sentir-nos acompanyats en 

les dificultats que ens podem 
trobar en el nostre dia a dia. 
En aquest espai es tracten 
temes per millorar els pro-
cessos de comunicació, es 
comparteixen pautes per 
desenvolupar habilitats d’es-
colta, es parla d’educació 
emocional, de resolució de 
conflictes, de negociació, etc. 

La temàtica es treballa en 
diverses sessions, de dues 
hores, que es porten a ter-
me els dimarts, de 9.30h a 
11.30h, en una de les escoles 
del municipi. En el moment 
que quedi establerta l’escola, 
es comunicarà a les famílies 
participants.
La inscripció és gratuïta i les 

places són limitades (mínim 
8 i màxim 16 persones). La 
data límit per fer la inscrip-
ció és el 20 de gener i la data 
d’inici serà el 8 de febrer.
Per a més informació podeu 
contactar amb les escoles 
del municipi o amb la regi-
doria d’Educació al telèfon 
938 607 220.
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Ple ordinari del 25 de novembre
1.- Aprovació de les actes 
anteriors.  
El Ple va aprovar les actes 
de les sessions plenàries 
del 30 de setembre i del 28 
d’octubre.

2.- Manifest amb motiu 
del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones
La regidora d’Igualtat, gène-
re i LGTBI, Lourdes Martín, 
va llegir el manifest institu-
cional amb motiu del Dia 
Internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra les 
dones. 

3.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia emesos 
del 16 de setembre al 10 de 
novembre, que van del nú-
mero 931 al 1163. 

4.- Proposta de renovació 
del Jutge de Pau Substitut.
El Ple va acordar, amb el vot 
favorable de la majoria ab-
soluta dels seus membres, 

escollir José Rodríguez He-
redia com a candidat que es 
proposarà a la Sala de Go-
vern del Tribunal Superior de 
Justícia com a Jutge de Pau 
Substitut.   

5.- Aprovació de la pròrro-
ga del Pla Local de Joven-
tut 2017-2021.
El Ple va aprovar prorrogar 
el Pla Local de Joventut 
2017-2021 perquè continuï 
vigent durant el 2022, ac-
ceptant els objectius i direc-
trius marcades.

6.- Aprovació de l’acta 
d’operacions de delimita-
ció del termes de Lliçà de 
Vall i Lliçà d’Amunt. 
El Ple va aprovar l’Acta i la 
documentació complemen-
tària de les operacions de 
delimitació entre els termes 
municipals de Lliçà de Vall 
i de Lliçà d’Amunt signada 
en data 4 de novembre de 
2021.

7.- Verificació del text refós 
de la modificació del POUM 
en relació a Ca la Miquela.
El Ple va acordar Verificar el 
Text Refós de la Modificació 
Puntual del POUM en l’àm-
bit de Ca la Miquela de Lliçà 
d’Amunt, incorporant les 
prescripcions assenyalades 
per la Comissió d’Urbanisme 
de l’Arc Metropolità de Bar-
celona.

8.- Aprovació inicial de 
la modificació del POUM 
d’adaptació a les Normati-
ves Urbanístiques en rela-
ció als usos industrials en 
sòl no urbanitzable. 
El Ple va aprovar inicialment 
la Modificació puntual del vi-
gent Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal general pel que 
fa a l’adaptació de les Nor-
mes Urbanístiques en relació 
als usos industrials en sòl no 
urbanitzable.

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

9.- Afers urgents.
No n’hi havia.

10.- Mocions.
No n’hi havia.

9.- Precs i preguntes.
En Comú Podem va formular 
tres preguntes sobre l’eixam-
plament d’un tram de la ca-
rretera de Palaudàries, les 
mesures previstes relatives a 
l’afluència de públic i la Co-
vid en les activitats de Nadal 
i la comunicació al veïnat re-
lacionada amb el recent tall 
d’aigua en alguns barris.   

VINE A CONÈIXER UNITUM;
LA NOVA COOPERATIVA 

SOCIAL DE LLIÇÀ D’AMUNT

Serveis d’atenció i 
cura de les persones,

T’HI ESPEREM!

602 35 37 02 
938 56 21  57

C/ Anselm Clavé nº12,
Lliçà d’Amunt, 08186info@unitumcooperativa.com
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Què ha dit la premsa?
Bosch rep les primeres visi-
tes a Lliçà d’Amunt per a la 
reindustrialització
La planta ja hauria rebut les 
primeres visites d’empreses 
interessades en la reindustria-
lització i n’hi hauria d’altres en 
cartera. Es busca un inversor 
que doni continuïtat a l’activitat 
industrial i assumeixi una part o 
la totalitat de la plantilla, com-
posta per 340 treballadors. 

Territori busca empresa per 
fer el nou enllaç de Mango 
amb la C-17
El Departament de la Vicepre-
sidència, Polítiques Digitals i 
Territori ha obert el procés ad-
ministratiu per contractar l’em-
presa que s’encarregarà de les 
obres de construcció del nou 
enllaç de la C-17 que facilitarà 
l’accessibilitat als polígons Font 
del Ràdium i Coll de la Manya, 
a Granollers, i de Can Montcau, 
amb el sector comercial del Le-
roy Merlin, a Lliçà d’Amunt. Els 
treballs tenen un pressupost de 
9,6 milions i un termini d’execu-
ció de 22 mesos. Està previst 
que comencin aquest any. 

Los Niños del Balcón obren el 
Dnit al Gra de Granollers
El Gra de Granollers va acollir, 
el passat 24 de setembre, el pri-
mer concert de la desena edició 
del Dnit, el programa cultural i 
juvenil de qualitat que dona co-
bertura a espectacles de petit 
format amb artistes i grups de 
joves semiprofessionals La pro-
gramació va començar amb el 
concert de Los Niños del Bal-
cón, un grup de rap que va néi-
xer a Lliçà d’Amunt el març de 
2020, en plena pandèmia. 

Arrancada de la Copa Catala-
na de ciclocross 2021
La 3a edició del CX nocturn 
Dark Cross by Destroy Mec-
hanical, del passat 18 de se-
tembre, va comptar amb més 
de 200 inscrits. Entre els ven-
cedors/es per categories hi va 
haver Carlos Gámez, de Lliçà 
d’Amunt CC, a la categoria Jú-
nior. 

Sis explotacions agràries del 
Vallès Oriental obren portes 

al cinquè Benvinguts a Pagès
Sis explotacions agràries del 
Vallès Oriental van obrir portes, 
el primer cap de setmana d’oc-
tubre, amb la cinquena edició 
de Benvinguts a Pagès, la gran 
festa de la pagesia catalana. 
Entre els participants en aques-
ta iniciativa coordinada pel 
Consell Comarcal hi havia Can 
Quimet Gall, de Lliçà d’Amunt. 

Mango s’obre al segment de 
la moda sostenible amb la 
marca Alter Made
El grup Mango s’obre a un nou 
segment de moda amb el llan-
çament de la marca Alter Made, 
amb la qual s’apropa a un pú-
blic atent a la sostenibilitat i el 
consum conscient.

Werfen pacta un crèdit amb 
avantatges si fa formació i 
utilitza energia verda
El grup Werfen, dedicat a l’ela-
boració de productes per a 
diagnòstic, ha acordat les con-
dicions per a un nova línia de 
crèdit, vinculada a accions de 
sostenibilitat. 

La Policia Loca incorpora 2 
nous agents
La Policia Local ha incorpo-
rat dos nous agents que han 
completat el curs de formació 
bàsica a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, a Mollet. 
Formen part de la 34a promoció 
formada a l’Escola de Policia de 
Catalunya, que es va graduar el 
passat 2 d’octubre en un acte 
encapçalat pel president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, i 
que es va fer sense públic per 
la Covid-19.

Xavier Longas, de Lliçà 
d’Amunt, fa a peu el Camí de 
Sant Jaume sortint des de 
casa seva
Xavier Longas, veí de Lliçà 
d’Amunt, ha assumit un repte 
que havia tingut pendent durant 
molt de temps i va decidir que fa-
ria un cop s’hagués jubilat: Fer el 
Camí de Sant Jaume a peu des 
de la porta de casa seva. 1.200 
quilòmetres són els que separen 
el municipi de Santiago de Com-
postela, que Longas ha recorre-
gut en solitari. 

Stoks Didactic uneix mar-
ques i ‘influencers’ del món 
educatiu
L’empresa Stoks Didactic de 
Lliçà d’Amunt va celebrar el 
passat 1 d’octubre a Can Cedre 
un esdeveniment únic dins el 
camp de les joguines educati-
ves que va reunir 25 influencers 
i 12 de les millors marques, el 
Family Day Stoks.

Figueras dissenya un seient 
per al projecte Simphony de 
CaixaForum
L’empresa de Lliçà d’Amunt, 
juntament amb la Fundació La 
Caixa ha dissenyat una butaca 
amb tots els elements tecno-
lògics necessaris per tenir una 
experiència de realitat virtu-
al. La butaca s’ha instal·lat en 
un espai permanent que, amb 
el nom de Symphony, pretén 
acostar la música clàssica a to-
tes els públics. 

Mango crea una col·lecció 
per obtenir fons per a la re-
cerca del càncer de mama
La cadena de distribució tèxtil 
Mango ha posat a la venda una 
col·lecció solidària els bene-
ficis de la qual seran donats a 
la Fundació Fero, que recapta 
fons per a la recerca del càncer 
de mama.

La ciclista de Lliçà d’Amunt 
Sara Gay debuta a la Titan 
Desert
La ciclista de Lliçà d’Amunt 
Sara Gay, campiona estatal de 
Cross Country, va debutar a 
la Titan Desert. Gay va formar 
part de l’equip de Canovelles 
KH-7, el més nombrós de la 
prova, amb 27 ciclistes, entre 
els quals algunes figures del ci-
clisme, com el que va ser cam-
pió del món i medallista olímpic 
Abraham Olano, o el guanyador 
d’una Vuelta Melcior Mauri.

La lliçanenca Maria Arnó fa 
una estada en un centre de 
recuperació de tortugues
Maria Arnó, una jove de Lliçà 
d’Amunt estudiant del cicle 
formatiu de grau superior de 
Gràfica Publicitària i Gràfica 
Interactiva de l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny de la Gar-

riga, va fer el passat estiu un 
voluntariat al Lampedusa Tur-
tle Rescue, un centre dedicat 
a la recuperació de tortugues 
que troben o capturen de for-
ma accidental els pescadors 
d’aquesta illa italiana quan 
surten a feinejar. Hi va anar per 
fer-los una proposta de dis-
seny per a la senyalització del 
centre per on cada dia passen 
centenars de turistes que visi-
ten les instal·lacions i s’interes-
sen per la tasca que fa aquesta 
ONG.

La Bandeltenes celebra deu 
anys amb l’estrena d’una suite
Bandeltenes, la banda de mú-
sica de la vall del Tenes, està 
d’aniversari. Ara fa 10 anys va 
començar a caminar. Per ce-
lebrar l’aniversari, ha estrenat 
una suite, Tenes, un poema 
simfònic, compost pel lliçan-
nec Toni Cuesta, dividit en set 
fragments, cadascun referent 
a un tram del riu corresponent 
als municipis de Bigues, Riells 
del Fai, Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall i Santa Eulàlia de Ronçana, 
a més de la zona del naixement 
i de la desembocadura.

Mango reforça el canal ‘on 
line’ amb la venda de produc-
tes d’Intimissimi
La cadena de moda Mango ha 
començat la venda de produc-
tes Intimissimi pel seu canal co-
mercial electrònic.

El grup Bomi compra Picking 
Farma, amb activitat a Parets 
i Lliçà d’Amunt
L’operador logístic per al sector 
farmacèutic Picking Farma ha 
passat a formar part de la com-
panyia italiana Bomi Group. 
L’empresa catalan disposa 
d’un centre de distribució a Lli-
çà d’Amunt. 

Mango es compromet a re-
duir les emissions de CO2
La multinacional catalana s’ha 
compromès a reduir un 80% 
les emissions directes i les ge-
nerades per l’energia que con-
sumeix fins a 2030 i un 35% les 
emissions de la cadena de sub-
ministrament.
Steven Díez disputa la Copa 

Davis de tennis amb el Cana-
dà
El tennista Steven Díez, de 
Lliçà d’Amunt, va estar con-
centrat amb la Selecció del 
Canadà per a la Copa Davis de 
tennis, que es va disputar des 
del 25 de novembre i fins al 5 
de desembre entre Torí (Itàlia), 
Innsbruck (Àustria) i Madrid.

Berta Relats, de Lliçà 
d’Amunt, guanya el Premi de 
Sociolingüística de la Festa 
de les Lletres Catalanes del 
Vallès Oriental
Un dels guardons, el 21è premi 
de Sociolingüística, va ser per a 
Berta Relats, de Lliçà d’Amunt. 
La jove va ser guardonada pel 
seu treball de final de grau, “El 
català com a llengua vehicular 
de l’ensenyament: entre la te-
oria i la realitat”. El seu treball, 
on estudia dos centres (un de 
Primària i un de Secundària) de 
les localitats de Lliçà d’Amunt, 
Parets, Granollers, Canovelles, 
Cardedeu i la Garriga, posa de 
manifest que el català com a 
llengua vehicular passa d’utilit-
zar-se un 85% a Primària a un 
66% a Secundària.

La Generalitat concedeix la 
Creu de Sant Jordi al dibui-
xant Francisco Ibáñez
El govern de la Generalitat ha 
concedit la Creu de Sant Jordi 
al dibuixant i guionista, Fran-
cisco Ibáñez Talavera (Barce-
lona, 1936), que va estar du-
rant anys vinculat amb Lliçà 
d’Amunt.

Defuncions
- Manuel Ortega Caballero, 27 
anys. 16-10
- José Manuel López Corrales, 
43 anys. 21-10
- Àngela Olivé Martínez, 87 
anys. 29-10
- Josep Viñals Gesa, 59 anys. 
04-11
Ángel Martínez Aranda, 73 
anys. 09-11
- Francesc Josep Cañadas Ra-
mírez, 58 anys. 13-11
- Flora Veniel Gómez, 102 
anys. 28-11
- Fermín Belmar Rodríguez, 69 
anys. 1-12
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Stoks Didactic, l’Hipermercat Esclat i La 
Botiga participen a la campanya “I tu, 
jugues en català?”
La campanya “I tu, jugues en 
català?”, impulsada pel Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL) ara fa 7 anys, 
té per objectius: fomentar l’ús 
de català a través del joc, do-
nar a conèixer l’oferta de jocs i 
joguines en català i col·laborar 
amb les empreses del sector 
perquè incorporin la llengua ca-
talana en els seus productes.
Enguany, a més de l’Hipermer-
cat Esclat, Stoks Didactic (c. 
Falcó, 11 i botiga en línia) i La 
Botiga (c. Anselm Clavé, 74A), 
del nostre poble, donen suport 
a la campanya i s’han sumat a 
la xarxa d’establiments adherits 
per promoure el joc en català a 
tot Catalunya.
Consulteu el web de la campa-
nya “I tu, jugues en català?”, on 
trobareu el catàleg de jocs, les 
botigues adherides (on podreu 
comprar jocs en català) i un bon 
argumentari del per què és im-
portant jugar. També hi trobareu 
vídeos sobre curiositats de jocs 
de taula “Què en saps...”, del 
parxís, la botifarra, el dòmino, el 
Monopoly, el Catan...

SIAVT, Servei d’informació 
i atenció a les víctimes de 
trànsit
Un accident greu de trànsit és 
un fet imprevisible, desestabi-
litzador i tràgic. 
Ningú no està preparat davant 
una experiència negativa com 
aquesta. 
Les víctimes i els familiars 
queden en una situació de 
gran vulnerabilitat i sense ori-
entació. 
Per aplanar el díficil camí des-
prés del sinistre, s’ha creat el 
Servei d’informació i Atenció 
a les Víctimes de Trànsit (SIA-
VT), un servei gratuït adscrit al 
Servei Català de Trànsit dirigit 

a donar suport a víctimes d’un 
accident de trànsit i als seus 
familiars. Els hi ofereix:
- Servei d’ajuda, orientació i 
assessorament per realitzar 
els tràmits necessaris.
- Informació sobre recursos i 
drets que els reconeix la legis-
lació vigent. 
- Suport i atenció psicològica 
en la recuperació personal i 
social davant un sinistre viari.

900 100 268
victimestransit.gencat.cat 

3654 dies l’any
de 9 a 20h

La lliçanenca Alexia 
Gallardo, subcampiona de 
Catalunya d’enduro infantil
La lliçanenca Alexia Gallardo, 
d’11 anys, ha aconseguit pro-
clamar-se subcampiona de Ca-
talunya d’enduro infantil en el 
seu primer any de competició. 
Per altra banda, Gallardo ha es-
tat escollida, juntament amb 19 
nens i nenes més de tota Espa-

nya, per formar part de l’Allianz 
Junior Motor Camp de Marc i 
Àlex Márquez.  
La jove lliçanenca està desitjant 
tenir l’edat mínima per poder 
córrer a les 24 Hores de Resis-
tència en Ciclomotors de la Vall 
del Tenes.

notíciesdel poble
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ESQUERRA
REPUBLICANA

Estrenamos nuevo año con buenas noticias sobre seguridad en nuestra población, dentro de la campaña +SEGUROS+LIBRES que Cs está llevando a cabo en 
toda la Comunidad, por un aumento de seguridad en nuestros municipios este grupo municipal ha logrado indexar en los nuevos presupuestos municipales la 
contratación permanente de 3 nuevas bacantes fijas de policía local, esta demanda que debería haber sido admitida de cajón ya hace años, más aún con el im-
portante déficit que creemos que tiene nuestra policía local, de medios y personal. Esperemos que este nuevo presupuesto para nuestra policía vaya directamente 
a paliar este déficit, como también aumentar la seguridad de nuestros vecinos en urbanizaciones que en estos últimos días se está viendo que no es suficiente 
y en aumentar las patrullas en la calle también los fines de semana. Seguiremos trabajando en esta campaña de seguridad desde la oposición en temas como 
perseguir las mafias de la okupación, agilizar la recuperación de la vivienda por parte de los propietarios como también elaborar un plan local contra la ocupación/
robos y reforzar las patrullas Mossos y Policía local. +SEGUROS+LIBRES

El recent aval del Tribunal suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a obligar els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% 
de les classes en castellà, és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i al seu enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències 
lingüístiques, on la immersió lingüística garanteix un model d’èxit, que contribueix a la inclusió i a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats i a la normalització de 
la nostra llengua des  d’una perspectiva intercultural.
Al nostre entendre, han de ser els professionals de l’educació els que determinen quin model o quantes hores calen per garantir la competència lingüística, i no pas 
els juristes; ja que si no podem entrar en arguments perillosos d’instrumentalització política de l’educació i la llengua Catalana.
Darrere d’aquests continus atacs polítics i judicials, hi ha una voluntat de reduir la llengua catalana en els seus usos socials, arribant a situacions com l’actual on 
més d’un 28% d’alumnes no fan servir mai o gairebé mai el català a l’escola. Molt preocupant.... 

Aquest 2021 el nostre espai polític, des dels diferents nivells institucionals, hem assolit grans fites que milloren la vida de la gent. I tanquem l’any contentes.
Hem aturat l’ampliació de l’aeroport, hem aconseguit una nova pujada del salari mínim, hem conquerit l’ampliació de la llei de violències masclistes, s’ha aprovat 
la Llei del joc que regula la publicitat de cases d’apostes i També la de benestar animal, s’han revaloritzat les pensions i abaixat les taxes universitàries... així que 
podem mirar amb optimisme un 2022 que ha de portar-nos més justícia social i ecològica.
Com a grup tossudament municipalista, creiem que els grans canvis neixen al nostre entorn més proper, així que un dels nostres grans desitjos per aquest 2022 és 
que des de l’Ajuntament es trobin mesures més respectuoses per controlar la plaga de senglars que entenem que tenim. Estem cansades de veure com un grup 
d’homes armats privatitza un espai natural, molt proper als nostres habitatges, que hauria de ser segur per tots i totes (animals domèstics inclosos!).

Feliç any nou. Desitgem que estigueu passant unes bones festes. En el moment de tancar l’edició encara no s’ha aprovat el pressupost municipal pel 2022. Però 
us avancem què passarà. Al marge del que pugui aportar la oposició, el govern municipal, aprofitant la seva majoria absoluta (una vegada més), aprovarà un pres-
supost que augmenta les despeses d’estructura sense una millora notable dels serveis. Més impostos, més despeses de personal però continuem amb molts 
serveis que continuen sense funcionar o que funcionen malament. Amb la incorporació del que no s’han gastat durant aquests anys, el proper 2022 el PSC farà 
servir els 21 milions d’euros de pressupost per fer una gran precampanya electoral on veurem com de cop i volta apareixen diners per “fiestas y festejos”, “dinars i 
viatges”, asfaltar carrers, pintar senyalitzacions, arreglar totes les zones verdes, construir coses i desenvolupar idees del nostre programa electoral. Cap idea pròpia. 
Tot plegat continua sent lleig, molt lleig. Feliç 2022. 

No ha estat gens fàcil la gestió pública amb aquests gairebé dos anys de pandèmia per la maleïda COVID-19. Però entrem en l’any 2022 amb energies renovades, 

amb la voluntat d’acabar de complir amb totes les nostres promeses electorals, i de treure bona nota sobre les 101 propostes a realitzar amb les que vam començar 

el mandat. Perquè el que sempre cal fer és rendir comptes del que s’ha fet i deixat de fer; és complir amb el compromís que en el seu dia vàrem contraure amb 

el nostre programa electoral, el “contracte” que vàrem signar amb tots i cadascun dels veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt i que ens van donar la gran confiança (però 

també responsabilitat) de governar amb majoria absoluta. Així que mantenim la maquinària a ple rendiment, donant el màxim i el millor de tots i totes nosaltres amb 

seriositat i rigor. Perquè el que volem és que hi guanyem tots i totes, que avanci Lliçà d’Amunt amb modernitat, benestar i solidaritat.
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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 electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari 
(c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de 
tenir una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no comparteix 
necessàriament el contingut de les opinions signades.

Síl·labes de vidre: Matí de dilluns

Ja fa una estona que la calor 
no la deixa dormir, sent les go-
tes de suor al clatell. El mira a 
ell, dorm com un sant. Està so-
bre el llit i sembla que la basca 
no l’afecta com a ella. 
El contempla com el va veure el 
primer cop: atractiu i viril.  Es-
purneja aquella guspira de de-
sig físic i comunió intel·lectual 
que, sense remei, la fa sentir 
part d’ell i la completa.
Obre de nou els ulls i mira el 
sostre de l’habitació il·luminat 
de forma lleu pels fanals del 
carrer que es veuen a través de 
la finestra oberta de bat a bat. 
Es distreu observant les formes 
màgiques i fantasmals que fan 
les ombres que lluiten amb la 
llum. Però, de sobte, el seu cos 
avisa que ha d’orinar, de nou. 
S’asseu a la vora del llit abans 
de posar-se dempeus. Con-
templa la blancor dels llençols 
de cotó egipci i els coixins, el 
del cap i el d’entre  les cames, 
que de tan blancs sembla que 
surin. Lleument, aixeca els 
peus i es contempla la punta 
dels dits. És divertit fer-ho da-
rrerament. 
Es calça les sabatilles de dor-
mir i, lentament, es posa dre-
ta. Prova de fer el mínim so-
roll possible per no despertar 
el “bell dorment”. En realitat, 
no en fa ni mica. Fita el rellot-

ge sobre la tauleta de nit: les 
3:33 de la matinada. Poc a 
poc, s’encamina al lavabo. No 
és normal la xafogor que fa a 
aquestes hores. 
Es puja la camisa de dormir 
mentre s’asseu al vàter. Tot ho 
fa amb parsimònia, no té cap 
pressa. Està allà asseguda el 
temps necessari, cada cop 
li costa més i cada cop en fa 
menys. En acabar, s’aixeca i 
s’acosta al rentamans sense 
obrir cap llum, guiada per la 
claror dels fanals que entra per 
la finestra. 
Obre l’aixeta un xic, per no fer 
soroll, i es renta les mans i la 
cara. Per treure’s de sobre la 
suor, es passa aigua pel clatell i 
la deixa lliscar pels seus canells 
tot esperant que la sensació de 
frescor sigui transportada per 
la sang arreu del seu cos.
Aixeca la cara i veu els seus 
ulls verds en el reflex del gran 
mirall. Després es mira la res-
ta del cos. Aprecia la bellesa i 
comoditat de la camisa de dor-
mir de lli blanc que la cobreix 
folgadament fins el genolls. 
Copsa els seus turmells. De 
nou, aixeca la vista i es pentina 
amb els dits el seu cabell llarg 
i bru. Gaudeix de la sensació 
sedosa.
Es dirigeix a la cambra. En 
arribar al llit, mira un altre vol-

ta l’hora: les 3:44. Provarà de 
dormir una mica. Està esgota-
da. S’ajeu sense pressa, panxa 
enlaire. Mira les ombres del 
sostre i pensa en moltes coses 
i en res de concret, esperant, 
sense sort, que la son l’en-
vaeixi. 
Es gira feixuga per posar-se de 
costat i poder contemplar com 
de plàcid dorm ell, però, al vol-
tar, sent que alguna cosa s’ha 
trencat per dins. Nota com un 
líquid tebi regalima per la cara 
interna de les seves cames. Fa 
olor a sabó.
Acarona la cara del seu home 
amb tendresa i suavitat. Nota 
l’incipient barba i els angles de 
la seva barbeta. Quan veu que 
s’ha mig despertat, somrient i 
amb dolçor, li diu:
−Miquel, amor, ha arribat l’ho-
ra.
Text de Jordi Morales
Il·lustració de Maria Soley

Ateneu Cingles de Bertí
www.ateneucb.cat
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GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 

LLIÇÀ

Tel.   938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

info@gestionsimmobiliaries.cat

Compra – Venda d’immobles                 Tramitacions d’hipoteques
Lloguers                                       Cèdules d’habitabilitat 
Taxacions        Certi�cats d’e�ciència energètica
Legalitzacions      Assessorament  immobiliari

LLIÇA D´AMUNT

PROPIETARI: TENIM CLIENTS PER COMPRAR O
LLOGAR LA SEVA CASA AL MILLOR PREU 
¡¡CONSULTINS!!

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 31 de desembre al 6 de gener 
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 7 al 13 de gener 
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 14 al 20 de gener 
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 21 al 27 de gener
P. Lozano (Bigues): del 28 de gener al 3 de febrer

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del 
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia 
del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la 
primera setmana del mes anterior a la publicació, a través 
del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat.

Naixements a Lliçà d’Amunt

ESTANC LLIÇÀ EXP. NÚM. 1
C. Anselm Clavé, 92 Lliçà d’Amunt Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT



Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga 
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga 
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
930 01 49 88
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

GENER

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

Cada dimarts
AULA TECNOLÒGICA
Biblioteca Ca l’Oliveres de 17:00h a 17:45h
Servei gratuït on un professional atén a totes aquelles 
persones que tinguin dubtes informàtics o que hagin de fer 
tràmits amb l’administració i no disposin dels coneixements 
necessaris. 
Adreçat a adults.
Inscripció prèvia a la biblioteca. 

Fins al 7 de gener 
PROGRAMACIÓ DE NADAL

De l’11 de gener al 25 de febrer
EXPOSICIÓ: “L’ART DE CREAR AMB FUSTA”
Biblioteca Ca l’Oliveres en horari de biblioteca
A càrrec de Pere Parramón i Oller d’Artistes del Vallès.
En aquesta exposició hi trobareu petites creacions en les 
que l’element principal de treball és la fusta. La fusta actua 
com un element de comunicació que uneix la terra amb 
l’aire. Aquest element natural recull els elements de l’entorn 
a partir del color, la llum i els nutrients, que donen forma i 
caràcter a les plantes, als arbres i als boscos. 
Inauguració: dissabte 15 de gener a les 12h.  

Dijous 13
TARDES CREATIVES 
Espai Jove el Galliner de 17:30h a 19:30h
Descobreix com fer un ninot de neu d’allò més simpàtic i 
divertit amb un mitjó. 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937. 

Dimarts 18 
CLUB DE LECTURA
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 18:00h
Tertúlia literària sobre la novel·la “Orgull i prejudici” de Jane 
Austen. A càrrec de Lola Tresserras. 

Dimecres 19
TARDES DE MALABARS
Espai Jove El Galliner de 17:30h a 19:30h
Vols aprendre a fer malabars? Nosaltres t’ensenyem a 
fer anar les carioques amb unes de molt especials... amb 
carioques lluminoses! 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937.

Dijous 20
BRICO-CONSELL: “COMENCEM L’ANY 
ESTALVIANT A CASA”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 18:30h
T’interessa fer petits canvis a casa que poden ser un gran 
estalvi per la teva economia? Un professional de la botiga 
de Leroy Merlin de Lliçà d’Amunt ens explicarà com fer-ho.
A càrrec de Leroy Merlin.
Adreçat a adults.
Inscripció prèvia a partir del 10 de gener.

Dissabte 22
NIU DE PARAULES: “PRIMERES PARAULES”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 11h
Obrirem la Maleta de les primeres paraules, amb la qual 
els adults ajudaran els més menuts a jugar i a descobrir 
els mots. A través de les cançons, les moixaines i els jocs 
de falda, els infants s’endinsaran al món dels sons i la 
comunicació verbal. 
A càrrec de Gisela Llimona.
Adreçat a famílies amb infants fins als 3 anys.
Inscripció prèvia a partir del 10 de gener.

Dimarts 25
TALLER CREATIU
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 17:30h
A càrrec de la Carme Romero i la Laura Bartuilli.
Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Inscripció prèvia a partir del 10 de gener.

Divendres 28
TARDES DE CINEMA
Espai Jove el Galliner de 17:00h a 20:00h
Vine a passar una bona estona amb la sessió de cinema 
“Christmas Film” del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lícula i 
nosaltres posem les crispetes! 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937.

“ENGLISH SPEAKING CLUB”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 18h
Activitat de conversa en anglès. 
Es proposarà un tema per parlar i plantejarem preguntes 
i reptes que només podreu resoldre utilitzant l’anglès per 
comunicar-vos amb els altres participants. Are you ready to 
face the challenge? 
A càrrec de l’Escola d’Anglès.
Adreçat a joves a partir de 16 anys i adults. Es requereix un 
nivell mínim d’A2 d’anglès.
Inscripció prèvia a partir del 10 de gener.

Dissabte 29
CONTES AL VOL
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 11h
Adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Inscripció prèvia a partir del 10 de gener.

genda’t


