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Ha començat sense cap incidència detectada el curs escolar i totes les activi tats
extraescolars del nostre poble, que no són poques; l ’oferta cada vegada és més
àmpl ia i variada i això ens agrada i intentem promoure-les.

Tenim entre aquestes activi tats extraescolars les que són esportives (patinatge,
bicicletes, futbol , bàsquet, etc. ) que uti l i tzen instal · lacions municipals, sigu in a l ’aire
l l iure, com és el cas del patinòdrom o el camp de futbol , o les cobertes, com és el
cas del pavel ló, entre al tres. Equipaments, tots el ls, on es va a aprendre a fer
esport, a fer manteniment, a suar i crear endorfines, a muscular-se, a gaudir d ’una
activi tat que t’agrada, però, sobretot, el que es fa és salut.

I com que som coneixedors dels beneficis que té sobre la salut el fer esport,
l ’Ajuntament, en coord inació amb les àrees d’Esports i Salut, dóna un pas més per
garantir i protegir la salut dels nostres esportistes, en especial la dels nostres
infants, i posa en marxa el programa “Entorn sense Fum” en les instal · lacions
esportives del nostre poble. Això vol d ir que queda totalment prohibi t fumar en les
instal · lacions esportives i el seu entorn més immediat i que en cas de
desobediència es podran apl icar sancions admin istratives.

Som coneixedors que algunes vegades els canvis no agraden, però tal com diu el
Sínd ic de Greuges, la protecció als menors està per sobre de tot i és
responsabi l i tat de les admin istracions vetl lar per fer-les compl ir. Confiem en el
civisme de la gent i la seva conscienciació per no arribar a aquests extrems,
perquè si posi tivi tzem la mesura, estem segurs que entre tots podem fer un poble
més saludable.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.

Visita del Diputat-delegat
de Comerç

Aquest any, el Mercat
setmanal del diumenge
celebra el 20è aniversari. Amb
aquest motiu, el proper diu-
menge 2 d’octubre, el Diputat-
delegat de Comerç de la
Diputació de Barcelona farà
una visita al Mercat setmanal
per conèixer de primera mà
un dels mercats setmanals
més concorregut de les
rodalies.
Aprofitant aquesta visita, la
regidoria de Comerç, consum,
turisme i empresa vol premiar
la fidelitat de la clientela del
Mercat setmanal amb el lliu-
rament d'una bossa que els
marxants regalaran als
consumidors per una compra
a partir de 1 5€. El cabàs, de
material totalment reciclable i
fabricat amb fibra natural de

jute, té un disseny especial,
amb la nova imatge de marca
de Lliçà d'Amunt i amb re-
ferències al 20è aniversari del
Mercat setmanal.
Una altra acció que la
Regidoria de Comerç,
consum, turisme i empresa té
prevista per aquest any és la
creació d'una comissió
tripartida Ajuntament-ACLL-
Marxants del mercat setmanal
amb l’objectiu que esdevingui
una part important de la
necessària col· laboració que
ha d’existir entre els
representants de tot el comerç
local i l’Ajuntament, tenint en
compte que les propostes de
desenvolupament de l’activitat
comercial del poble són cosa
de tots els actors que hi
intervenen.

Amb motiu del 20è aniversari del mercat
setmanal del diumenge, aquest rebrà la visita,
el proper 2 d'octubre, del Diputat-delegat de
Comerç de la Diputació de Barcelona.

Nou PAE per al curs escolar 201 6-201 7
L'Ajuntament ha preparat un nou Programa d'Activitats Educatives
(PAE) per al curs 201 6-1 7, adreçat als alumnes de tots els centres
educatius del municipi i al personal docent.

Durant el mes de setembre,
l 'Ajuntament va fer arribar
una nova edició del
Programa d’Activitats
Educatives (PAE) als centres
escolars del municipi.
Enguany, de les activitats
que preparen diferents
regidories de l’Ajuntament,
majoritàriament destinades a
l’alumnat, però també al
personal docent, destaquen,
com a novetat, les que giren
al voltant de l'autoconeixe-
ment, la formació del perso-
nal docent d'educació
infanti l , primària i secundària
per a l'educació emocional,
així com les relacionades
amb la promoció de la salut,
la seguretat i bon ús de les
noves tecnologies o bé,

conèixer l 'estació de tracta-
ment d'aigua potable. A
més, es continuen realitzant
i s'amplia l 'oferta sobre els
tal lers per a la prevenció
contra la violència de gène-
re.

Tot i la diversitat de l’oferta,
el fi l conductor del PAE
segueix essent el
coneixement de l’entorn com
a base del creixement
personal i intel· lectual de
l’alumnat.

Aquest mes d’octubre
comença el Programa de
Formació i Suport per a les
Famílies per al curs
201 6/201 7 amb una xerrada
que porta per títol “Alimentació
saludable” per a famílies amb
fills i filles d'Educació Infantil,
fins als 6 anys.
L’objectiu d'aquesta xerrada
és orientar a pares i mares per
tal que millorin l’alimentació
dels seus fills i filles,
desmitificar conceptes erronis
sobre alimentació infantil,
introduir conceptes
d’alimentació equilibrada i
dissenyar àpats saludables.
La xerrada es farà el dimarts
1 8 d’octubre a les 1 9’30h a

Comença un nou
Programa de formació i
suport per a les famílies
El Programa de formació i suport a les famílies
per al curs 201 6/201 7 comença amb una
xerrada sobre alimentació.

l’escola Lliçà d’Amunt.
Per assistir-hi, caldrà ins-
criure's emplenant un formulari
en línia que trobareu al web
de l’Ajuntament (www.llica-
munt.cat) o bé trucant al telè-
fon 93 860 72 20.

1 89 alumnes sol· liciten beques de
menjador escolar

A Lliçà d'Amunt hi ha hagut
1 89 sol· l icituds de beques
de menjador per al curs es-
colar 201 6-201 7 (infanti l ,
primària i secundària obli-
gatòria). D'aquestes, el De-
partament d'Educació de la
General itat de Catalunya, a
través del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, n'ha ac-
ceptat 1 05. Per tant, 84 han
estat denegades (d'aques-
tes, 1 7 estan pendents de
resoldre irregularitats amb
l'Agència Tributària; 2, pen-
dents de processar; i la res-
ta han estat denegades per
no complir els criteris de
concessió).
Totes les beques aprovades
han estat actives des del
primer dia del curs i cap ha
quedat afectada per manca
de pressupost, situació que,
si fos el cas, assumiria
l 'Ajuntament, com en els
darrers anys
L'any passat, van haver-hi
220 sol· l icituds (31 més que
aquest any), de les quals la

General itat en va acceptar
77. Llavors, l 'Ajuntament va
decidir assumir amb des-
pesa pròpia (20.000€), les
61 sol· l icituds que s'ajusta-
ven als requisits i que havi-
en quedat fora dels ajuts de
la General itat.
Ensenyament ha mantingut
els mateixos criteris que fa
tres cursos per concedir o
no les sol· l icituds. Les bases

La General itat, a través del Consell Comarcal, n'ha aprovades 1 05.

indiquen un màxim d'ingres-
sos famil iars bruts anuals de
1 5.1 38€ (per a una famíl ia
amb dos adults i un infant).
També estableixen un mà-
xim d'ingressos per rendi-
ments patrimonials, de
volum de negoci, de capital
mobil iari i de valor cadastral
de les finques urbanes i
rústiques que no sigui
l 'habitatge habitual.
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Gass Racing guanya les 24 Hores Internacionals de Resistència en
Ciclomotors de la Vall del Tenes
L'equip guanyador de la tercera edició dels 90 Minuts de Resistència de Joves Promeses de la Vall del Tenes va ser
Warriors.

Després de 24 hores inin-
terrompudes demostrant la
seva resistència i la de les
seves màquines, amb tem-
peratures extremes i molta
pols, l 'equip Gass Racing
d'Oriol Mena, Bernat Cortes,
Toni Romero i Enric F.
Montl lec, amb 435 voltes, es
va proclamar guanyador de
la 37a edició de les 24 Ho-
res Internacionals de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes-Gran
Premi Terranova CNC, or-
ganitzades pel Grup 24 Ho-
res i celebrades el cap de
setmana del 2 al 4 de se-
tembre, en el circuit que es
munta per a l 'ocasió al Pinar
de la Riera, on enguany van
participar 38 equips i 1 52
pilots.
Aquesta edició va comptar,
una vegada més, amb
nombrosos pilots locals,
alguns dels mil lors pilots de
les especial itats de
Motocross i Enduro a escala
nacional i internacional i
també equips estrangers.
L'equip d'Oriol Mena, pi lot
que guanya per quarta ve-
gada les 24 Hores, també es
va proclamar guanyador de
la categoria de ciclomotors
del Grup 3 (motocicletes de
50cc refrigerades per aigua)
i Oriol Mena va guanyar el
premi a la volta més ràpida.
El segon classificat va ser
l ’equip Team López 88, amb
només una volta de diferèn-
cia respecte al primer clas-
sificat. I en tercer l loc va
quedar l 'equip Zete Team
Xperience, amb 41 9 voltes.
A més, el Team La Vinya es
va emportar el primer premi
de la categoria de la Vall del
Tenes amb un equip novell
de només 1 7 i 1 8 anys i
l ’ASD Team J&D, d’I tàl ia, el
primer de la categoria
internacional.
També van pujar al calaix
dels vencedors, l ’equip JFL
Factory Team com a
guanyadors del Grup 2
(motocicletes automàtiques
de 50cc refrigerades per ai-
re) i els pi lots del JC/CR
Competició com a
vencedors de la categoria
de la Promocup 2T
(ciclomotors de marxes amb
motor i xasis de ciclomotor).
La nova categorització dels
premis de la cursa va ser
una de les novetats desta-
cades. Els equips, a més
d'optar al premi
corresponent a la categoria
determinada per les
característiques tècniques
dels vehicles, també podien

accedir a nous trofeus
relacionats amb els pilots
integrants dels equips.
Una altra de les novetats
importants d'aquesta edició
va ser l 'acord de
col· laboració assolit amb
una de les empreses
punteres a Europa en el
cronometratge, Macsa, que
durant la cursa també va
oferir serveis innovadors
com una aplicació per
interactuar amb els equips a
través de les xarxes socials.
A més, aquest any, el circuit
va comptar amb un gran
videoworld amb informació
de la cursa i imatges.
Tots els equips van demos-
trar un excel· lent nivel l de
pilotatge i de preparació de
les motocicletes, que van
rodar amb seguretat en un
circuit de terra molt tècnic i
competitiu amb nombrosos
revolts, canvis de rasants i
irregularitats de terreny.
En la tercera edició dels 90
Minuts de Resistència de
Joves Promeses de la Vall
del Tenes, reservada a pilots
de 6 a 1 5 anys, va guanyar
l 'equip Warriors, demostrant
que la nova generació de
casa nostra puja amb molta
força.
Durant tot el cap de
setmana, milers de perso-
nes es van apropar fins al
circuit del Pinar de la Riera
per seguir la cursa en
directe i participar en les
múltiples activitats que els
organitzadors, el Grup 24
Hores, van preparar per a
aquests dies de la gran festa
internacional de la
motocicleta de Lliçà
d'Amunt.
Com sempre, la zona del
Pinar de la Riera es va om-
plir d'activitats paral· leles a
la cursa: concert de The
Covers Band, fira a la zona
del vi l lage, espectacles
infanti ls, inflables, actuació
dels timbalers, el ja
tradicional motor show, un
castel l de focs artificials. . .
Cal anomenar el caràcter
sol idari d'algunes d'aquestes
propostes; per exemple, es
va tornar a destinar a una
ONG tot el que es va recoll ir
de la venda de tiquets de la
macro tirol ina que travessa
part del circuit i es va fer la I I
Mil la sol idària canina
Terranova CNC al mateix
traçat de la cursa, les
inscripcions de la qual es
l l iuren a entitats sense ànim
de lucre que treballen a
favor del benestar dels ani-
mals.

Team La Vinya, guanyador de la categoria de la Vall del Tenes

Les 24 Hores Internacionals
de Resistència en Ciclomo-
tors de la Vall del Tenes és
una prova oberta únicament
a motocicletes amb un
cubicatge no superior als
50cc, amb un 2% de
tolerància, fet que sumat a
les característiques del
circuit, la durada de la cursa,
la singularitat de ser
convocada i organitzada per
una organització no
professional amb el suport
de tota la població de Lliçà
d’Amunt i el fet de ser l 'única
que acull en una mateixa
graella de sortida pilots de
motocròs, enduro i asfalt
professionals i amateurs, la
fan una prova única.
El president del Grup 24
Hores, Francesc Padró, va
fel icitar a tots els equips
participants, als patrocina-
dors i també als voluntaris,
prop de 200, que durant els
mesos previs a la prova,
treballen incansables per a
l 'èxit de la cursa. L'Ajunta-
ment també agraeix a
l 'organització i a totes les
persones implicades la seva
dedicació, que ha fet que,
un any més, aquesta cursa,
convertida en referent del
món del motor, hagi esde-
vingut una festa emblemàti-
ca del poble i un impacte
turístic i econòmic per a la
zona, amb un gran èxit de
participació i públic.
El president del Circuit de
Catalunya, Vicenç Aguilera,
va ser l 'encarregat de baixar
la bandera i donar la sortida
de la cursa que com és
habitual es va fer a l 'esti l Le
Mans, amb els pilots
corrents cap a les seves
motocicletes per ser els
primers a iniciar la cursa.
Van acompanyar a Aguilera,
el president del Grup 24
Hores, Francesc Padró,
organitzadors de la cursa,
els alcaldes de Lliçà
d’Amunt i de Montmeló, Ig-
nasi Simón i Antoni Guil ,
respectivament, el president
de la Federació Catalana de
Motocicl isme, Josep Abad, i
el director del Circuit de
Catalunya, Joan Fontseré. A
l’acte de ll iurament de
premis va ser-hi present el
Director del Consell Català
de l’Esport, Antoni Reig.

Moment de la sortida

Moment de l'arribada

Els tres equips guanyadors de la categoria absoluta en el podi
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La Festa Major 201 6, una festa major multitudinària
Els ll içanencs i l l içanenques van sortir al carrer, malgrat la calor, i van participar activament de la gran varietat d'activitats
per a petits i grans, que van tenir un poder de convocatòria extraordinari.

6è aniversari de la biblioteca: Per què?Triangular de billar quatre modalitats

Comença La Juguesca 201 6

6è aniversari de la biblioteca: Conte La masia de les paraules Festa Holli Dolly Lliçà d'Amunt

Pregó de Festa Major Infantil: Pallassades!

Cinema a la fresca

Tot i que els dies previs
(dilluns i dimarts), a la tarda es
va fer activitats infantils i a la
nit cinema a la fresca, a més
d'alguna prova de La Jugues-
ca, la Festa Major d'aquest
any va començar oficialment
el dimecres 7 de setembre.
Aquest dia, a la tarda, a la
plaça de Catalunya, va tenir
lloc la Holli Dolly, festa dels
colors, que va comptar amb
un discjòquei i un animador; el
moment clau de l'espectacle
va ser la tirada de colors con-
junta de tots els assistents.
Aquest mateix dia al vespre a
la Biblioteca Ca l'Oliveres es
va fer el pregó de Festa Major
a càrrec de Càritas Parroquial,
entitat guanyadora del premi
Lliçanenc de l’Any 201 6. Mn.
Aaron, en representació de
Càritas, va llegir el pregó, en
el qual va destacar l'oportuni-
tat que genera la Festa Major
d'estrènyer llaços de bon veï-
natge i fer poble. També va
animar a la participació a la
festa i a ser solidaris amb els
més vulnerables, la qual cosa
també enforteix la identitat
col· lectiva. Un cop acabat el
pregó, una tronada i un brindis
donaven el tret de sortida ofi-
cial a la Festa Major. En
aquell moment, es va obrir el
“foodtruck street”; el carrer
Castelló de la Plana es va
omplir de caravanes on oferi-
en menjar de tot tipus, que es
podia gaudir al mig del carrer.
I, per acompanyar l'hora de
sopar, va tenir lloc un espec-
tacle de monòlegs.
El dijous 8 de setembre, la
Festa Major va canviar
d'emplaçament. A la tarda, es
va obrir L’Embarraca’t, l'espai
del Pinar de la Riera gestionat
per entitats del municipi on es
va oferir menjar i beure des de
les 7 de la tarda fins a la
matinada tots els dies que va
durar la festa i on també
s'oferien espectacles; la pri-
mera nit hi va haver la Nit
Jove amb diferents concerts.
I, al vespre-nit, a la plaça de
Catalunya, es va celebrar la
30a edició del Sopar de les
Àvies.
El Sopar de les Àvies va
comptar amb la participació
de 68 àvies del poble, que
van cuinar per a 600 comen-
sals reunits al sopar, entre els
quals les autoritats locals i un
convidat especial, la identitat
del qual sempre és una sor-
presa, igual que l'espectacle
final. El convidat especial
d'enguany va ser l'actor Toni
Albà. I, l'espectacle final va
anar a càrrec de la cantant i
ballarina brasilera Regina Do
Santos. En els parlaments,
l'Alcalde, Ignasi Simón, va re-
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Festa Major 201 6
La colla d'Els Concos va ser la guanyadora de La Juguesca. Skando va aconseguir el segon lloc. En tercer l loc es va
classificar la colla Sporting l 'Ol la. El quart l loc va ser per Bisky i el cinquè lloc per Can t'implora.

XL Festa d'Homenatge a la Vellesa

La Juguesca: Al fil de l'impossible: Likes light skyline XXX Sopar de les Àvies

XXX Sopar de les Àvies: Toni Albà, convidat d'honor

XXX Sopar de les Àvies: Regina Do Santos, espectacle sorpresa

XL Festa d'Homenatge a la Vellesa

cordar que el Sopar de les
Àvies va començar fa 30 anys
per iniciativa de l'Escola de
Cuina amb el nom de "La cui-
na de l'àvia" i ha acabat con-
vertint-se en un acte de gala
que dóna el tret de sortida a la
Festa Major. Segons Simón,
aquest sopar ha perdurat en
el temps gràcies a la incorpo-
ració i integració de noves
àvies cuineres, a l'adaptació
als nous temps sense perdre
l'essència i als menjars
d'altíssim nivell. L'Alcalde va
demanar un brindis per la Co-
missió del Sopar de les Àvies i
per totes les àvies que cuinen
i que han cuinat en el Sopar
de les Àvies al llarg d'aquests
30 anys. Per la seva banda, el
regidor de Cultura, Albert
Iglesias, també va fer referèn-
cia als inicis d'aquest sopar i
al fet que hagi esdevingut un
acte emblemàtic de la Festa
Major. Iglesias també va des-
tacar la dosi intergeneracional
(aplega avis i àvies, pares i
mares, néts i nétes) i el to
emocional del Sopar de les
Àvies (reivindica la cuina prò-
pia, la mediterrània i la cata-
lana, i el paper actiu de les
àvies, puntals ferms de la
família). El regidor de Cultura
també va tenir paraules
d'agraïment per la Comissió
del Sopar de les Àvies. "el cor
i l'element catalitzador
d'aquesta activitat", així com
per als regidors de Cultura i
Alcaldes actuals i anteriors
"per haver cregut sempre en
aquest acte singular"; als fu-
turs, va demanar-los d'esti-
mar, cuidar i preservar-lo. El
seu discurs va finalitzar amb
l'agraïment a les àvies cuine-
res "persones que han edificat
una història que va començar
un 9 de setembre d'ara fa 30
anys i que continua".
Durant tota la vetllada, en una
pantalla gegant, es van anar
projectant felicitacions pel 30è
aniversari del Sopar de les
Àvies de diferents personali-
tats del món de la Cultura,
l'Esport, la Política... i, fins i
tot, de cuiners i cuineres de
renom com Karlos Arguiñano,
Nandu Jubany, Carme Rus-
calleda o Joan Roca.
L'Embarraca't, l’espai de
referència de la Festa Major,
al Pinar de la Riera, va obrir
del dijous 8 fins al diumenge
11 de setembre, en horari de
1 9 a 5 h. En aquest espai 1 0
entitats del municipi van oferir
servei de restauració. I,
aquest espai també va esde-
venir una gran sala de con-
certs i actuacions a l'aire lliure:
concerts de "Romesco Selec-
tors", "Green Valley", Ovella

XXX Sopar de les Àvies

Nit Jove: Romesco Selectors, Green Valley i Bingo Boig
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Festa Major 201 6

Concert i ball amb l'orquestra La Principal de la Bisbal

Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac

Exposició de maquetes de l'Aeroclub R/C Vall del Tenes

Melé de Botxes de Festa Major I Cursa Popular en Patins

La Juguesca: Espectacle i Cercavila de Carrosses

Xao" i "Gertrudis", bingo boig i
sessió amb "PD Pausa", ex-
hibicions de karate, salsa i
zumba o el Vaparir Tour de
Ràdio Flaixbac (que malgrat
finalitzar abans per la pluja
d'aquella nit, va acollir uns
2.000 assistents).
La Festa d'Homenatge a la
Vellesa, que ha arribat a la
40a edició, va tenir lloc el di-
vendres 9 de setembre, festiu
local, i va aplegar 450 parti-
cipants. L'Alcalde, Ignasi
Simón, va parlar d'aquest acte
com el més antic de la Festa
Major. Un acte, va dir, que vol
rendir un merescut homenat-
ge a la gent gran en reconei-
xement al treball de tota una
vida, a l'esforç per mantenir la
família unida, a la generositat
de transmetre valors socials i
a la capacitat per mantenir vi-
va la memòria històrica, patri-
moni, costums i tradicions.
Simón va parlar de la propera
licitació de les obres de cons-
trucció del nou Casal de la
Gent Gran a la zona de Pa-
laudàries i de la recuperació
de l'ermita de Santa Justa
gràcies a la gent gran que
forma el Grup l'Abans. També
va agrair la col· laboració de la
gent gran amb el Banc d'Ali-
ments, el repartiment de
menjar i altres serveis per als
usuaris de Serveis Socials, i
va encoratjar a seguir amb
aquesta tasca altruista. El seu
discurs va finalitzar amb un
agraïment especial a una
persona, la Núria Vilavendrell,
que durant aquests 40 anys
ha estat al capdavant de la
Comissió d'Homenatge a la
Vellesa, i amb un brindis per a
la resta de la gent de la Co-
missió i per a tota la gent gran
de Lliçà d'Amunt.
Els avis i àvies del nostre po-
ble i tothom qui ho va desitjar
van poder gaudir aquest dia
d'un concert de tarda amb La
Principal de la Bisbal, orques-
tra que també va amenitzar el
ball d'aquella nit.
El dissabte 1 0 de setembre a
la tarda es va fer el Formi-
gueig de la Comissió de Fes-
tes, la gimcana familiar que
cada any aplega unes 200
persones, i al vespre els Cor-
refocs. També hi va haver la III
Baixada de Torxes "Home-
natge als màrtirs de 1 71 4".
Aquest dia el concert de tarda
i el ball de nit van anar a càr-
rec de la Chatta Orquestra.
L'acte oficial de la Diada Na-
cional de Catalunya va cen-
trar el matí del diumenge 11
de setembre. Es va hissar la
senyera en el màstil col· locat
al costat del monòlit dedicat al
Tricentenari situat al Parc del
Tenes, al so del "Cant de la
Senyera" a càrrec de la Ban-
deltenes; es va llegir un mani-
fest; i les entitats locals (25),

inclosos l'Ajuntament i els partits polítics, van fer ofrenes florals al
monòlit dedicat al Tricentenari. Aquest acte matutí, que també va
comptar amb un esmorzar i una ballada de gitanes previs, va aca-
bar amb el cant d'"Els Segadors", himne oficial de Catalunya,
també a càrrec de la Bandeltenes. El manifest deia que, en
aquests darrers anys, les polítiques del govern central, tant al go-

I I Trofeu de Karate de Festa Major La Juguesca: Els 5 porquets. Res a beure

vern com a l'oposició, han mostrat una agressivitat contra Catalu-
nya desconeguda des de la restauració de l'autonomia, i instava a
no permetre "que res ni ningú decideixi per nosaltres el nostre
rumb i el nostre horitzó". També feia una crida a la ciutadania a
sortir al carrer i celebrar la nostra festa nacional "amb la voluntat
de construir una Catalunya més lliure i plena, més justa i solidària,
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Festa Major 201 6

Correfoc

Concert i balla amb la Chatta Orquestra

III Marxa de Torxes: Homenatge als màrtirs de 1 71 4

VIII Formigueig

La Juguesca: XP+ALT+Q

Acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya Cercavila i Ballada de Gegants i Geganters

La Juguesca: Estirada del tractorLa Juguesca: 22 peus d'ànec

Concerts amb Ovella Xao i Gertrudis, i sessió amb PD Pausa

més honesta i lliure de cor-
rupció, i especialment atenta
al benestar de tots i cadascun
dels seus ciutadans i ciutada-
nes".
El mateix diumenge 11 de se-
tembre va ser la jornada de la
Colla de Gegants i Geganters,
que van fer la trobada, la cer-
cavila i la ballada. També hi va
haver una exhibició de ball en
línia.
I, tota la setmana, des del di-
lluns 5 fins al diumenge 11 de
setembre, es van anar suc-
ceint les proves de La Ju-
guesca, la tradicional gimcana
on participa tot el poble dividit
en cinc colles rivals, entre les
quals hi va haver la Cercavila
de carrosses, el divendres 9
de setembre, i l'Estirada del
tractor, el darrer dia. La colla
dels Concos va guanyar l'edi-
ció d'enguany de La Jugues-
ca, amb 39 punts, seguits dels
Skando amb 33 punts, els
Sporting l'Olla i els Bisky amb
25 i per últim els Can t'Implora
amb 1 9 punts. Per altra ban-
da, el jovent també va poder
jugar a la versió lliçanenca de
l'apassionant joc de l'assassí
de la pastanaga, el Lliçà Killer.
Els participants es van
convertir en assassins i havi-
en de perseguir víctimes, dia i
nit, per matar-les amb un toc
de pastanaga, i també evitar
morir. Jordina Benet va ser la
guanyadora de la primera
edició del Lliçà Killer.
La Festa Major també va es-
tar plena d'activitats esporti-
ves (Triangular de Billar
Quatre Modalitats; Melé de
Botxes de Festa Major; I Cur-
sa Popular en Patins; II Trofeu
de Karate de Festa Major;
XXIX Cursa Popular de la Vall
del Tenes; Prova de Vol; Cur-
sa de Resistència en BTT).
Aquesta Festa Major també
es va poder visitar una expo-
sició de maquetes d'avions,
helicòpters i drons de l'Aero-
club R/C Vall del Tenes a la
sala polivalent del Casal de la
Gent Gran.
I, l'Ajuntament va iniciar un
procés participatiu que té per
objectiu millorar la Festa Ma-
jor; en diferents actes hi havia
una enquesta per omplir.
Aquest any, com en anteriors
edicions, es va poder seguir
les festa a les xarxes socials
amb l'etiqueta #Lliçàdefesta. I,
per quart any consecutiu, es
va convocar el concurs de
fotografies de la Festa Major a
Instagram, que ha rebut més
d'un centenar de publicacions.
Més fotos, al web municipal.
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Regidors de proximitat
Tal i com vàrem avançar en
l’anterior edició de L’Informa’t,
des de la regidoria de Barris
s’impulsa un pla per atendre
les demandes de la ciutadania,
implicant als regidors en les
reunions amb les entitats
veïnals. Recordem que hi ha

Activitats destacades de la Biblioteca
Activitats entorn l'Any Dahl, presentació d'un llibre de gestió emocional,
tallers d'Informàtica i de Mecanografia per a adults i contes per a gent gran.

Activitats entorn l'Any
Dahl
Del 3 al 31 d'octubre
Exposició: "Per molts
anys Roald Dahl”
El 1 3 de setembre de 201 6
va fer 1 00 anys del
naixement de l 'escriptor
Roald Dahl, conegut
sobretot en l iteratura infanti l
i juvenil ; gràcies a ell hem
gaudit d’històries tan cone-
gudes com Charlie i la
fàbrica de xocolata, Matilda,
Les bruixes o El gran amic
gegant.
La Bibl ioteca Ca l’Oliveres
s'ha adherit a la celebració
de l’Any Dahl i ha programat
l ’exposició ‘Per molts anys
Roald Dahl’ , que es podrà
visitar durant aquest mes
d’octubre a la sala infanti l de
la bibl ioteca.
Gràcies a aquesta exposició
podrem repassar els fets
destacats de la vida de
Roald Dahl i la seva obra.
També us animem a llegir i
a rel legir les obres d’aquest
autor.
"Contes al vol": Les brui
xes de Roald Dahl
Dissabte 22 d'octubre a les
11 h
La bibl ioteca també ha pro-
gramat una sessió de
“Contes al vol” especial
dedicada a Les Bruixes de
Roald Dahl.
“Saps com és una bruixa?
S’amaguen, dissimulen. . .
Volen eliminar tots els nens
del món. . . Com
aconseguirem derrotar-
les?”.
La sessió anirà a càrrec de
Lídia Clua Serra i s’adreça a
nens i nenes a partir de 4
anys.

Presentació del ll ibre Deja
de autoayudarte, actúa de
Carlos Bella
Dijous 6 d'octubre a les 1 7h
Es tracta d’un l l ibre, tal com
es desprèn del booktrai ler:
http: //www.dejadeautoayuda
rte.com/booktrai ler-deja-de-
autoayudarte-y-actua/, d’un
“viaje a las emociones, por
el autoconocimiento, por la
autovaloración positiva, por
la gestión emocional”.
L’acte, que tindrà l loc a la
sala d'actes de la bibl ioteca,
anirà a càrrec del SEOVT
(Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del
Tenes), en col· laboració
amb la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres.
Recordem que la bibl ioteca
disposa d’un centre
d’interès en Món Laboral i
es fan cursos i tal lers
d’alfabetització digital en
informàtica i ús de l’espai
Internet i + per als usuaris.
També és centre
col· laborador per fer la
prova d’acreditació de
competències en
tecnologies de la informació
i la comunicació, ACTIC.

Taller: Mecanografia per a
adults
Dimarts 4, 1 1 , 1 8 i 25 d’oc-
tubre de 1 8h a 1 9h
Després de la bona
acceptació que han tingut
els cursos de mecanografia
per a Infants, la Bibl ioteca
Ca l'Oliveres n'ha programat
un adreçat a adults.
Aquest curs s’adreça al
col· lectiu d’adults que vulgui
mil lorar la fluïdesa a l'hora
d’escriure amb el teclat
(també per a no iniciats, ja
que són classes pràctiques i
s’adequaran al nivel l de
cada persona).
Les places són limitades i
per participar-hi cal fer la
inscripció prèvia a la bibl io-
teca. El tal ler és gratuït.
Caldrà un mínim de 6
inscrits per portar-se a ter-
me.

Taller: Informàtica de ni-
vell bàsic
Dimarts i di jous 27
d’octubre, 3, 8, 1 0, 1 5, 1 7,
22, 24 i 29 de novembre i 1
de desembre de 1 7h a 1 9h
La Bibl ioteca Ca l’Oliveres
ha organitzat un tal ler
d’ informàtica de nivel l bàsic.
S'hi poden apuntar totes
aquelles persones que
tinguin uns coneixements
mínims d’informàtica; tindran
prioritat les empadronades a
Lliçà d’Amunt.
Es tractarà el sistema
operatiu Windows, es faran
cerques a Internet i gestió
del correu electrònic, es
treballarà un text amb el
processador de textos Word
i es tocarà el tema de les
xarxes socials, creant un
perfi l a Facebook.
Les places són limitades i
les inscripcions es poden fer
a la bibl ioteca, a un preu de
6€. Caldrà un mínim de 6
inscrits per portar a terme el
tal ler.

"Conta-me'n un, canta-
me'n dos. Contes d'ahir i
d'avui. Contes dits i con-
tes cantats"
Dijous 27 d'octubre de 1 6h a
1 8h
Activitat organitzada con-
juntament pel Casal de la
Gent Gran i la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres oberta a tota la
gent gran que vulgui passar
una bona estona, per recor-
dar tots junts contes i
cançons populars. Sessió
interactiva a càrrec de Caro
Von Arend i Sònia Martínez.
Trobarem aquells contes i
les cançons que els avis
tenen ben guardats al calaix
de la memòria que mai
s'esgota. La música ens
ajudarà a anar-los fent sortir
a poc a poc, compartint les
emocions que vagin sorgint.
Ens regalarem també algun
contes d'ara, d'aquests que
són de 3 a 99. N'hi ha tants!

Octubre de 201 6

Concurs per a l'explotació
del bar del Local Social de
Ca l'Artigues
Havent-se exhaurit el
contracte amb l'actual
concessionari del Bar del
Local Social de Ca
l’Artigues, l ’Ajuntament ha
tornat a treure a concurs
l ’adjudicació de l’explotació
d'aquest servei.
El plec de condicions que
regeixen aquest concurs es-
tarà exposat, a partir del 1
d’octubre, en el Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament de
la pàgina web municipal
(www. l l icamunt.cat). També
es podran recoll ir a l 'OAC de

l'Ajuntament.
El termini de presentació de
pliques, a l 'OAC, final itzarà
el 31 d’octubre.
El contracte tindrà una
durada de dos anys,
prorrogable d’any en any
fins a un màxim de 4 anys.

Millores al Centre Cívic
Palaudàries
Al primer pis del Centre
Cívic Palaudàries s'ha reti-
rat un envà que separava
un despatx de la sala
d’activitats. Aquest despatx
ja no s’uti l i tzava i amb
aquesta petita obra es gua-
nyarà un espai que

permetrà fer les activitats
en mil lors condicions i
al l iberar la sala gran de la
planta baixa, on es duien a
terme moltes activitats que
no es podien fer a la sala
del primer pis per ser un
espai reduït.

un correu electrònic perquè els
veïns i veïnes puguin fer
arribar les demandes i
necessitats del seu barri:
barris@llicamunt.cat.
Durant els mesos d’octubre i
novembre hi ha previst el
següent calendari de reunions:
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Als Centres Cívics h i ha programats d iversi tat de cursos, tal lers i activi tats per al proper
trimestre.

Notícies de l'Ajuntament

Programació d'activitats als
Locals Socials
Locals Socials de Can Salgot, Ca l'Esteper, Can Xicota, Can
Farel l , Mas Bo-Can Lledó, Can Rovira Nou, Can Rovira Vell ,
Can Costa, Pinedes del Vallès i Can Roure.

Programació d'activitats al
Casal de la gent gran

Programació d'activitats als Centres Cívics

Centre Cívic Ca l'Artigues

Centre Cívic Palaudàries
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Ple ordinari del 21 de juliol
1 .- Presa de possessió del
nou regidor Jordi Regales.
Jordi Regales, del grup
polític municipal Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), va prendre posses-
sió del càrrec de regidor.
Regales substitueix el
regidor Enric Grau, que va
presentar la renúncia al càr-
rec a l’abri l , la qual va ser
ratificada en el Ple ordinari
del 26 de maig.

2.- Aprovació de les actes
anteriors.
Es van aprovar les actes de
la sessió ordinària del 26 de
maig i de la sessió del 30 de
maig de sorteig de les me-
ses electorals.
UNANIMITAT

3.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos
del 1 0 de maig a l '1 de jul iol
de 201 6, que van del núme-
ro 31 3 al 485.

4.- Donar compte de la Li-
quidació del Pressupost
municipal 201 5.

El Ple va donar compte de
la l iquidació del pressupost
municipal del 201 5, que
l 'Alcalde, pel Decret número
403 del 7 de juny de 201 6,
va aprovar.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va anomenar els
números d'aquesta l iquida-
ció. El pressupost definitiu
d'ingressos és de
1 7.332.542,07€ i el pressu-
post de despeses amb les
obligacions reconegudes és
de 1 5.344.1 57,1 4€. El re-
sultat pressupostari ajustat,
que expressa en quin grau
els ingressos l iquidats han
estat suficients per finançar
les despeses realitzades, se
situa en 1 .268.499,1 4€. Per
altra banda, el romanent de
tresoreria ha estat de
2.404.863,90€, assumint
saldos de dubtós cobrament
per valor de 2.434.41 3,97€.
El regidor d'Hisenda també
va anomenar un estalvi net
de 2.752.273,61 € i una ràtio
de deute viu a 31 /1 2/201 6
del 43,2%, molt per sota del
1 1 0% permès. En relació a
l 'estabil itat pressupostària,
Juárez va dir que hi havia

Acords presos en Junta de Govern Local
Lloguer d'un pis
com a projecte
d'habitatge social
per a gent gran

La Junta de Govern local del
passat 25 d'abril va aprovar
el l loguer d'un pis per l'import
de 600€ per portar a terme el
Projecte Social d'Habitatge
per a Gent Gran.
Amb el lloguer d’aquest
pis, es preveu, en primera
instància, ocupar a tres
persones grans en situació
de risc.

Pavimentació i
drenatge
d'aparcaments

Pròrroga del
projecte Licano

La Junta de Govern local del
passat 1 8 de juliol va acordar
prorrogar el conveni de col· la-
boració entre el Departament
d'Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya i l'Ajunta-
ment de Lliçà d'Amunt en
matèria d'atenció educativa a
la diversitat de l'alumnat
d'ensenyament secundari
obligatori, a través del projecte
Licano, per als cursos acadè-
mics 201 6/1 7 i 201 7/1 8.
Aquest projecte està destinat
a aquell alumnat de segon
cicle d'educació secundària
obligatòria del municipi que
presenta dificultats
d'aprenentatge, desmotivació
greu, perill d'absentisme
acadèmic i problemes de
conducta, i que precisa

Arranjament de
camins rurals

La Junta de Govern del pas-
sat 4 de juliol va aprovar la
Memòria valorada d'arranja-
ment de camins municipals
elaborada pels Serveis tècnics
municipals.
Lliçà d’Amunt té una extensa
xarxa de camins municipals
repartits pel territori que, en la
seva gran majoria,
representen la connexió de
veïnats rurals amb la població
i/o la xarxa viària. Aquests
camins, per causes
meteorològiques, es es
malmeten sovint, dificultant
l'accessibilitat, complicant
l’entrada i sortida de vehicles
de les persones que habiten
en aquests veïnats i també
dels serveis municipals que hi
han d’actuar.
Les obres consistiran en:
- Repàs del ferm amb motoa-
nivelladora; formació de
trenques, cunetes i pendents
longitudinals i transversals;
anivellació i compactació de
plataforma al 98% PM.

un superàvit de finançament
de 1 .739.899,78€ i, per tant,
uns comptes sanejats i
equil ibrats per poder afron-
tar el mandat actual.

5.- Aprovació inicial de la
Modificació Pressupostà-
ria.
El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressu-
post de l 'exercici 201 6 per
transferències de crèdit i
crèdit extraordinari a fi-
nançar amb baixes de crèdit
de partides no comprome-
ses.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va explicar que les
baixes de crèdit són de par-
tides que han estat més
econòmiques o no s'han dut
a terme i que els diners ani-
ran destinats a reasfaltat-
ges, inversions a la xarxa
d'aigua i inversions en no-
ves tecnologies, entre altres.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

- Subministrament (sense
transport) d’àrids provinents
de reciclatge.
- Transport, estesa, anivellació
i compactació al 98% PM
d’una capa de 5 cm de gruix
d’àrids provinents de
reciclatge.

6.- Designació de les Fes-
tes Locals per a l'any 201 7.

El Ple va aprovar com a fes-
tes locals del municipi per a
l 'any 201 7 els dies 7 de ge-
ner i 8 de setembre.
L'Alcalde va comentar que la
primera data era la diada de
Sant Jul ià, patró de Lliçà
d'Amunt, a l 'hivern, i la se-
gona data era per la Festa
Major, un dia que s'intenta
que enllaci amb el cap de
setmana (a l 'estiu).
UNANIMITAT

7.- Aprovació inicial de la
Modificació del Pla Gene-
ral pel que fa a l'alçada re-
guladora màxima de la
zona 1 2 industrial.
El Ple va aprovar inicialment
la Modificació puntual del vi-
gent Pla d'Ordenació Ur-
banística Municipal pel que
fa a l 'alçada reguladora mà-
xima de la zona 1 2.- Indus-
trial .
El regidor d'Urbanisme, Jo-
aquim Ferriol , va explicar
que es tracta d'una modifi-
cació que se sabia que
s'hauria de fer perquè el

POUM no estableix una
alçada reguladora.
UNANIMITAT

8.- Aplicació de sancions
per infraccio referent a
l'Ordenança per la tinença
d'animals potencioalment
perillosos.
El Ple va sancionar dues
persones com a responsa-
bles d'una infracció prevista
a l 'article 64.1 2 de l 'Orde-
nança, consistent en tenir
gossos o animals potencial-
ment peri l losos sense
ll icència.
El regidor de Medi Ambient,
Francisco León, va dir que
hi ha un increment dels pro-
blemes per tinença de gos-
sos peri l losos i que
s'engegaran campanyes de
sensibi l ització.
UNANIMITAT

9.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 0.- Mocions.
No n'hi havia.

1 1 .- Preguntes.
No n'hi havia.
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La Junta de Govern local del
passat 27 de juny va apro-
var inicialment els Projectes
de pavimentació i drenatge
a l 'aparcament del carrer de
l 'Al iança i de la Piscina mu-
nicipal, redactats pels Ser-
veis tècnics municipals.
L'objectiu d'aquests projec-
tes és ordenar aquests es-
pais com a aparcament i
dotar-los d'un paviment

adequat per a tal fi . d'actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del
currículum per a la seva
integració escolar, social i la-
boral.
Aquest conveni es va signar
inicialment l'any 2005 i s'ha
anat prorrogant fins a l’actuali-
tat, per tal de donar una millor
resposta a les necessitats
educatives de l’alumnat del
municipi.

Tasques de pintura
d'edificis escolars

La Junta de Govern local del
passat 25 de juliol va acordar
encarregar les tasques de
pintar els edificis dels centres
escolars Escola Bressol No-
va Espurna, Escola Països
Catalans i Escola Sant Bal-
diri, a les empreses Pintura
Vallés SA i Servicios JAF SA,
pels imports de 4.1 70€,
5.980€ i 5.200€ més IVA,
respectivament.

Aprovació inicial
del projecte de
Casal de la Gent

La Junta de Govern local del
passat 25 de jul iol va apro-
var inicialment el Projecte
bàsic i d'execució del Casal
de la Gent Gran de Pa-
laudàries redactat per
l 'empresa Codina, Prat, Valls
i Arquitectes associats SP.

Conveni per al
cofinançament del
romanent negatiu
del Consorci
d'Educació Especial
Montserrat Montero

La Junta de Govern Local del
passat 5 de setembre va
acordar signar el conveni de
col· laboració entre el Consell
Comarcal i l'Ajuntament per al
cofinançament del romanent
negatiu del Consorci d'Educa-
ció Especial Montserrat Mon-
tero, que planifica i gestiona el
Centre del mateix nom de
Granollers, on s’escolaritzen
alumnes de la comarca i es
dónen recursos i suport a la
inclusió als centres ordinaris
d’alumnes amb discapacitat.

Gran a Palaudàries



Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
M. Trul lols (Ll içà d'Amunt): del 30 de setembre al 6 d'octubre
N. Salayet (Santa Eulàl ia): del 7 al 1 3 d'octubre
M. Sayós (Ll içà d'Amunt): del 1 4 al 20 d'octubre
P. Lozano (Bigues): del 21 al 27 d'octubre
A. Galcerán (Ll içà d'Amunt): del 28 d'octubre al 3 de novembre
M. Trul lols (Ll içà d'Amunt): del 30 de setembre al 6 d'octubre
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Gra-
nol lers).
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: N.Sa-
layet (Santa Eulàl ia), J. Torras i P. Lozano (Bigues).

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del
seu fi l l /a a través del butl letí, poden ll iurar 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 butl leti@ll icamunt.cat, per fax (93
841 41 75), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 -
081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar per
l ’Ajuntament a signar un ful l d’autorització per a la
publicació d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.

Darreres empreses
constituïdes a Lliçà
d'Amunt

- Push Sem SL, societat de-
dicada als serveis de suport
a les empreses i venda co-
mercial de productes.
- Integral Serveis Gonzalvez
SL, societat dedicada a les
activitats de construcció es-
pecial itzada i a les instal· la-
cions elèctriques.
- Mortruck SL, societat dedi-
cada a la compravenda i re-
paració de vehicles,
reparació i manteniment
d'instal· lacions i maquinaria.

Què ha dit la premsa?

Antoni March és el nou ge-
rent de la Mancomunitat de
la Vall del Tenes després
d'obtenir la puntuació més
alta en el procés públic per
escoll ir un nou responsable.

L'equip AGR guanya
el Campionat
d'Europa de Moto 2,
amb el tècnic
lliçanenc Anscari
Nadal

El l l içanenc Anscari Nadal
és tècnic de l 'equip AGR de
motocicl isme que, amb el
pi lot sud-africà Steven
Odendaal, s'ha proclamat
campió d'Europa de Motot 2
en el Gran Premi de Porti-
mao a Portugal.
Anscari Nadal és el quart
any que treballa per a
l 'equip AGR, propietat del
popular cuiner Karlos Ar-
guiñano.
Nadal és tècnic de suspen-
sions i s'encarrega de la po-
sada a punt de la moto, a
part d'ocupar-se de la gestió
del propi equip amb seu a
Granollers i de treballar en
el dia a dia del pi lot Oden-
daal des de ja fa tres anys.
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Antoni March
relleva Josep Uñó
com a gerent de la
Vall del Tenes

S'inicia el curs
escolar amb una
sola plaça de P3
lliure

Les tres escoles van iniciar
el curs 201 6/1 7 amb una
sola plaça de P3 ll iure. Per
tant, segurament, hauran
d'assumir augments de ràtio
per l 'arribada de nous alum-
nes al l larg del curs. Recor-
dem que el Ensenyament de
la General itat va decidir su-
primir la segona línia de P3
a l'escola Rosa Oriol, situa-
da a Ca l'Artigues, un fet
que, segons el regidor
d'Educació, Fran Sánchez,

Les inspeccions
de la Diputació
detecten punts de
risc d'incendi

Les actuacions dels informa-
dors del Pla de Vigilància i

Figueras tanca una
aliança amb una
firma local per
guanyar presència
al Japó
L'empresa Figueras ha fir-
mat un acord de col· labora-
ció amb Okamura, la firma
líder en fabricació de mobles
per al sector professional,
amb el qual les dues com-
panyies treballaran de ma-
nera conjunta en diferents
projectes. L'acord té una
durada de cinc anys i està
centrat en el mercat japonès.

Els Agents Rurals
permeten aguaits
nocturs per caçar
senglars

Els Agents Rurals han auto-
ritzat aguaits nocturns per
caçar senglars a colles de
caçadors per actuar en al-
guns municipis com Lliçà
d'Amunt. Les autoritzacions
per als aguaits es donen en
llocs concrets on no es po-
den fer batudes amb gossos,
per exemple, per la proximi-
tat de zones urbanes i sem-
pre es concedeixen després
de fer una comprovació so-
bre els terreny dels danys
provocats pel seglar. A més,
s'identifica i es l imita el
nombre de caçadors. També
se'ls situa en un punt con-
cret d'on no es poden moure
mentre fan l 'aguait i se'ls
marca cap on poden dispa-
rar.

Artur Bossy guanya
el Terç de Marató de
la Vall del Tenes

L'atleta de Cànoves Artur
Bossy (FC Barcelona) es va
imposar al Terç de Marató
de la Vall del Tenes. El podi
absolut el van completar Jo-
an Palomeras i Òscar Ló-
pez. Pel que fa a les noies,
la guanyadora va ser Elisa-
bet Martín, seguida de laura
Fernández i Paloma Andrés.
La cursa va tenir 255 partici-
pants. Enguany el traçat
passava per Ll içà d'Amunt.

trenca l 'arrelament al barri.
Sánchez també denuncia la
reducció de les planti l les de
mestres a les escoles, de la
qual se'n ressent el projecte
de cada centre.

Prevenció d'Incendis (PVPI)
de la Diputació durant l'estiu
han permès localitzar punts
de risc d'incendi a diferents
poblacions de la comarca,
entre elles Lliçà d'Amunt, on
es van trobar dues barbacoes
sense mataguspires en dos
habitatges i restes de vege-
tació en un camí i un carrer, a
més d'una parcel· la amb
molta acumulació de vegeta-
ció.
La tasca que es porta a terme
des d'aquesta xarxa d'infor-
madors també permet asse-
nyalar el que es consideren
agressions al medi. Entre les
incidències més greus que
s'han detectat, hi ha un pou
sense tapar en una zona fo-
restal del nostre poble.
Les activitats de vigilància
també inclouen la informació
directa als ciutadans.

Endesa millora
part de la xarxa
elèctrica de Ca
l'Artigues

Endesa ha dut a terme
obres de renovació tecnolò-
gica a part de la xarxa elèc-
trica del barri de Ca
l'Artigues, amb l'objectiu de
mil lorar la seguretat, qual itat
i continuïtat del subministra-
ment als cl ients de la zona.
Els treballs, que han supo-
sat una inversió de 22.000
euros, han consistit a re-
forçar la línia aèria de baixa
tensió que alimenta el barri:
canvi del quadre elèctric del
centre de transformació i
construcció d'una nova línia
subterrània de 1 40 metres
de longitud, que ha permès
substituir 200 metres de lí-

nia aèria convencional per
cable trenat.
Aquestes obres representen
una reducció important de
les mides i de l 'amplitud físi-
ca de la línia, i , al mateix
temps, dota al municipi
d'una xarxa més robusta i
resistent als fenòmens me-
tereològics adversos.
També s'ha aprofitat l 'actua-
ció per reequil ibrar la xarxa
elèctrica i, així, evitar satu-
racions indesitjables.
A més, s'ha aconseguit una
notable mil lora en la inte-
gració de la infraestructura
amb l'entorn rural.

Confirmada pel
TSJC la condemna
de sis anys de
presó a l'exgerent
de la Vall del Tenes

El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) ha
confirmat la pena de sis anys
de presó per a Francesc Del-
gado, exgerent de la Manco-
munitat de la Vall del Tenes,
com a responsable d'un de-
licte continuat de malversació
de fons públics i d'un delicte
continuat de falsedat docu-
mental durant els gairebé cinc
anys que va estar al capda-
vant d'aquesta entitat.

El nou servei a
l'agost del bus
exprés del Tenes
mou 5.324 usuaris
El nou servei d'autobús exprés
durant el mes d'agost entre els
quatre municipis de la Vall del
Tenes, Parets i Barcelona va
ser utilitzat per 5.324 usuaris.
El Departament de Territori i
Sostenibilitat també ha re-
forçat la línia e7 amb expedi-
cions durant els caps de
setmana de tot l'any i ara tre-
balla per ampliar encara més
el servei de dilluns a diven-
dres, que gairebé doblarà
l'oferta actual.
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Bolívia, Romania i Itàlia, les
tres nacionalitats amb més
presència a Lliçà d'Amunt al
201 5
El passat mes de juny,
l 'Observatori Centre d'Estu-
dis Vallès Oriental va publi-
car la Nota Informativa
"Població Estrangera 201 5.
Vallès Oriental". Segons
aquest document, el 8,8%
de la població resident a la
comarca tenia nacionalitat
estrangera el 201 5. La
població estrangera resident
al Vallès Oriental disminueix
un 7,95% respecte a 201 4,
passant dels 38.51 4 als
35.452 estrangers. Aquest
decreixement es situa per
sobre del registrat al conjunt
de Catalunya (-5,6%) i a la
Regió Metropolitana de
Barcelona (-6%). Les tres
principals nacionalitats
presents a la comarca són la

marroquina, la senegalesa i
la romana. La població
marroquina és la primera
nacionalitat en 23 municipis
de la comarca, mentre que
la romanesa ho és en 4 i la
ital iana en 3.
El document conté un mapa
amb les nacionalitats es-
trangeres amb més presèn-
cia per municipis.
A Lliçà d'Amunt s'indica el
següent:
1 a: Bolívia
2a: Romania
3a: I tàl ia
% de població estrangera:
2,50%
Nacionalitat espanyola:
1 4.373
Nacionalitat estrangera: 369
Variació 201 4-201 5: -44

Què ha arribat a la redacció?

El lliçanenc Joel Juárez guanya el torneig de
bàsquet BAM amb la selecció espanyola sub-1 4
El jove aler l l içanenc Joel
Juárez, del Club de Bàsquet
Joventut de Badalona (la
Penya), va guanyar amb la
Selecció Espanyola U1 4 el
Torneig BAM 201 6 que es
va disputar del 1 8 al 21
d'agost a Slovenj Gradec
(Eslovènia). La Selecció
masculina es va enfrontar a
Croàcia, Eslovènia, Ma-
cedònia, Montenegro i Hun-
gria. A més, Juárez va ser
premiat dins del quintet ideal
del torneig.

El triatleta lliçanenc Rafael Espinar fa
l'Ironman de Vichy
El triatleta l l içanenc Rafael
Espinar va ser un dels
2000 participants a
l ´I ronman de Vichy
(França), que va tenir l loc
el passat 28 d'agost.
Espinar va nedar 3800
metres sense neoprè; va
seguir amb els 1 80 km de
bici ; i va enl laçar amb la
marató de 42 km.
Malgrat alguns dolors
d 'esquena que el van obl i-
gar a aturar-se en diverses
ocasions i algun tram amb
fort vent i una mica de plu-
ja, va acabar l ' I ronman
amb un temps de 9h 45m
(molt l luny de la seva mar-
ca) i 1 8è en categoria el i t.

El Consorci per a la Gestió
de Residus convoca un
concurs per un logotip

El Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Ori-
ental ha convocat un con-
curs per seleccionar un
logotip que representi la
imatge corporativa de
"CompostVO-Vallès Orien-
tal", el compost que es pro-
dueix a partir de la fracció
orgànica dels residus muni-
cipals a la planta de digestió
anaeròbica i de compostat-
ge del Centre Comarcal de
Tractament de Residus del
Vallès Oriental. Hi poden
participar els alumnes de
batxi l lerat o cicles formatius

veïns de qualsevol centre
escolar dels municipis ad-
herits al Consorci, com Lliçà
d'Amunt. El guanyador rebrà
300 euros en material
d'Abacus i un certificat acre-
ditatiu, i el centre escolar
rebrà 200€. Les propostes
es poden enviar al registre
del Consorci (Camí Ral s/n
de Granollers) fins al 1 6 de
desembre.
Les bases del concurs es
poden consultar a la web del
Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Ori-
ental.

Lliçà d'Amunt en el nou
mapa turístic del Vallès
Oriental i a la guia de turisme
gastronòmic
El Consell Comarcal del
Vallès Oriental ha editat un
nou mapa turístic de la co-
marca. El treball inclou un
mapa amb la xarxa viària i
indicacions dels elements
turístics. A més, es destaca
un element o producte turís-
tic de cadascun dels 39 mu-
nicipis amb una foto i una
petita explicació. De Lliçà
d'Amunt es destaca l 'ermita
de Santa Justa i Santa Rufi-
na.
Juntament amb aquest ma-
pa turístic, el Consell Co-
marcal també ha editat una

guia amb 50 propostes de
turisme gastronòmic. De
Lliçà d'Amunt, aquesta guia
inclou la Cansaladeria Ca-
nadell Pi, en l 'apartat de
Carn fresca i embotits, i Can
Quimet Gall SL, en l 'apartat
de Productes d'horta i del
camp.

Notícies del poble

Festival de Jazz al Castell de Montbui
Aprofitant que el Festival de
Jazz Tete Montoliu va in-
cloure un concert al Castell
de Montbui el diumenge 25
de setembre, la regidoria de
Cultura, Promoció Turística i
Turisme de Bigues i Riells ha
volgut donar continuïtat al
recital oferint tres concerts
més: els dissabtes 8, 1 5 i 22
d’octubre a les 1 9h.
Dins d’aquest anomenat
Festival de Jazz al Castell de
Montbui hi ha la voluntat
d’impulsar els artistes locals i
de la zona.
Una hora abans del Festival
de Jazz al Castell de Montbui
es programarà una visita
guiada al castell.
El dia 22 d’octubre, per fer la
cloenda, hi haurà activitats
paral· leles durant tot el dia,
com un trenet que pujarà a la
gent des de Bigues amb una
dotació de músics que toca-
ran Jazz (Trenet Jazz en
moviment) i un globus estàtic

per poder gaudir del Castell i
de les vistes de l’entorn.
Aquest projecte pretén ser
un projecte mancomunat
entre els ajuntaments que
històricament constituïen la
Baronia del Castell de
Montbui, per tal de donar una
oferta cultural, turística i
d’esbarjo més àmplia als
ciutadans dels diferents
municipis.
El Castell de Montbui ha
estat ja escenari de diverses
actuacions culturals puntuals
com són concerts a l’església
de Sta. Maria en el marc del
cicle Música i Patrimoni o bé
la representació de les lle-
gendes.
Aquest festival donarà a la
zona un atractiu afegit, be-
neficiós per a tots els
municipis mancomunats del
projecte, i donarà pas a
futures projeccions
mancomunades d’ús i
gaudiment del Castell.



Havent acabat el període estival, marxa la calor, arriben les pluges i els dies de descans, que la majoria hauran intentat gaudir, passen a mil lor vida formant
part d’un record cada vegada més llunyà. Igual que els nens, els polítics comencem un nou curs.
Generalment, aquestes dates d’inici de curs polític, l ’activitat econòmica se centra en els pressupostos. Els pressupostos municipals i les ordenances són un
dels punts més calents al qual s’enfronten els equips de govern durant els seus mandats. Nosaltres ens hi apropem ara. El fet està en trobar l ’equil ibri entre la
necessitat i l ’obl igació. Estem obligats a destinar una sèrie de diners a coses concretes. Inversions bàsicament, però sense poder oblidar les necessitats reals
de la gent. Cal detectar aquestes necessitats i posar-se d’acord dins del govern per poder executar i gastar el necessari en al lò que és important. Hem de ser
capaços d’equil ibrar la balança política per poder portar a terme projectes compartits i de clar benefici per la ciutadania.

Grups Municipals

La perseverança és un dels valors més importants quan hom vol aconseguir una fita. Serveix per superar-se a si mateix, per arribar als objectius marcats per
molt difíci ls que siguin.
En el nostre cas estem parlant de les Hisendes Municipals. A l’entrar al govern, ja fa més de 9 anys, ens vàrem proposar sanejar-les, com havia iniciat el
govern anterior, i complir amb tots els requisits legals establerts pel Ministerio de Hacienda que no són pocs: pagaments a proveïdors, deute, capacitat
financera, estalvi net, romanent de tresoreria, resultat pressupostari, etc. Tot d’ indicadors comptables que et diuen si compleixes o no amb la famosa
“estabil itat pressupostària”.
Van ser anys difíci ls que, a sobre, ens van coincidir amb la greu crisi econòmica (amb la forta baixada d’ingressos), però gràcies a un exhaustiu control de la
despesa, l 'optimització de la feina dels treballadors de l’ajuntament i la municipal ització i racionalització dels serveis, ja fa uns anys que podem dir que estem
sanejats, amb el mèrit addicional de no haver repercutit al ciutadà el cost d’aquella situació inicial amb increment d’impostos, ans el contrari, hem estat
capaços de baixar alguns impostos o taxes, com per exemple la de les escombraries.
Però una cosa és complir amb els indicadors i una altra cosa és garantir, a més, que la bona situació financera perduri en el temps, a curt, mig i l larg termini.
Doncs bé, la Diputació de Barcelona, per primera vegada en la història democràtica de l’Ajuntament, ens ha fet un informe, en aquest cas dels comptes de
l’any 201 5, on tots els “semàfors” són verds. Ens congratulem de la feina feta, perquè no ha estat gens fàcil i ens comprometem a mantenir-nos en aquesta
línia i no tornar mai més a viure per sobre de les nostres possibi l itats.

LLIÇÀ, UN POBLE SENSE CENTRE URBÀ!
Ens van arribant les queixes unànimes de molts veïns. Veïns de tots el barris del nostre municipi. Es queixen per la manca d’un veritable centre del poble, que
possibi l iti la trobada amb els amics, sobretot jovent, però també dels mateixos pares i avis, que viuen en barris dispersos.
Es queixen també de la manca de vies d’accés adients per arribar a aquest cor desestructurat que anomenem nucli urbà i que sempre ha funcionat com
pseudocentre del municipi. Així com de la manca d’aparcaments d’aquest nucl i per poder agil itzar les gestions de la gent.
Des del nostre partit estem implicats, defensant davant de la resta de grups polítics l ’acceleració en la presa de decisions, per poder, a curt termini, presentar
a la nostra ciutadania un projecte realista que aprofiti i mil lori el que ara tenim, complementant-lo amb aquelles actuacions que siguin econòmicament
assumibles pel nostre ajuntament.
Volem que abans que acabi aquesta legislatura tinguem almenys un carrer prou ample per poder gaudir d’un veritable passeig urbà. On els comerços es
puguin desenvolupar, els bars puguin muntar àmplies terrasses, on els cotxets de nadons puguin fer camí amb comoditat sense haver de fer una cursa
d’obstacles, on la canalla pugui jugar sense que els cotxes siguin un peri l l constant.
Amics, us podem assegurar que ens hi estem deixant la pell per aconseguir que Lliçà sigui un poble normal.
Com sempre, us animem a que vingueu a col· laborar amb nosaltres, sou tots benvinguts, no mirem ideologies ni colors, obrim els braços a la bona gent que
vulgui treballar pel poble.

Estamos pasando un periodo político convulso, hemos vivido un escenario de repetición de elecciones y puede que se vuelvan a repetir en breve. Todo es
muy complejo, pero no deja de ser el reflejo de una sociedad que ha vivido esta crisis de manera muy distinta. Las políticas del PP con su mayoría absoluta
han sido los principales causantes de todo, tanto en materia de pérdida de derechos de la ciudadanía, como en la fractura territorial .
Esta crisis ha fracturado la sociedad en la que vivimos, creando y fomentando más desigualdad entre las personas. Nunca, ni en España ni en Catalunya
hemos llegado a estos niveles de desigualdad social. Mucha gente sigue sin trabajo y el tenerlo no te asegura sobrepasar el umbral de la pobreza.
Como veis, a EUiA en Lliçà d’Amunt nos sigue preocupando los mismos problemas, los problemas que afectan a nuestra clase social, la trabajadora, y en esa
línea también estamos trabajando en el equipo de gobierno. No somos de hacernos propaganda, somos más de trabajo de hormiga, sin parar de trabajar
para lo que nos afecta a todos, lo común.
Estamos realizando con el resto de grupos del municipio reuniones específicas de lo que tiene que ser el diseño del centro del pueblo, su tránsito, sus
circunvalaciones, sus equipamientos, etc. De momento el buen clima y el entendimiento está siendo la tónica de esas reuniones y esperamos siga así.
Cuando el equipo de gobierno tenga más o menos todo definido serán los ciudadanos mediante su participación los que tengan la última palabra.

Per primera vegada a la història de Lliçà d’Amunt, el Partit Popular no va assistir a l’acte institucional amb motiu de la Diada de l’11 de Setembre. La raó és ben
simple. El redactat del manifest elaborat pel govern municipal és, senzil lament, intolerable. Ens titl len, ni més ni menys, d’opressors i agressors de Catalunya, i
afirmen que el govern central “ha fet perdre el temps i els diners de tots, en comptes de vetllar i ajudar a millorar la qualitat dels serveis que oferim als ciutadans”.
Trobem absolutament vergonyós un text que inclou afirmacions com aquestes, totalment falses, com sap qualsevol que llegeixi els diaris i que sap que l’atur s’està
reduint i que la riquesa del país es va recuperant. Per no parlar de la tasca que el Partit Popular va fer a l’ajuntament de Lliçà d’Amunt durant els anys en què vam
governar, en què el deute municipal es va reduir de forma dràstica.
El que no diuen al manifest és que les competències de Salut i l ’Educació estan transferides a la Generalitat de Catalunya. I curiosament, les retallades més
importants que s’han fet els darrers anys afecten els hospitals i les escoles. Casualitat? És clar que no, igual que tampoc són casualitat els casos de corrupció com
el dels Pujol, el de les seus de Convergència embargades, o l’escàndol dels ERO de la Junta d’Andalusia, governada pels socialistes. Però de tot això, el manifest
no en parla. Prefereixen llençar acusacions falses al Partit Popular, i convertir-nos en els dolents d’una pel· lícula que vol fer-nos creure que amb una Catalunya
Independent tot anirà millor.
Però, clar, què es pot esperar d’un govern municipal integrat per PSC, CiU, ERC i ICV-EUiA, units en un acord delirant amb la única finalitat de formar un cordó
sanitari en contra del Partit Popular. Un pacte vergonyós que comportarà una despesa de 40.000 euros més cada any, que hauran de pagar els veïns de Lliçà
d’Amunt. D’això, al Manifest de la Diada de l’11 de setembre, no en diuen ni mu. Prefereixen seguir atacant els únics que posem seny, responsabil itat i compromís
per fer progressar el nostre municipi i el nostre país.
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@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. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Opinió

Entitats i Bústia del lector

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

3a Trobada motera solidària a Lliçà d'Amunt
(Memorial Albert Sauqué)
El proper dia 8 d’octubre
d’enguany la Colla de
Carretons de Lliçà D’Amunt
durem a terme la 3ª Trobada
Motera al Pinar de la Riera.
El nostre motiu és totalment
sol idari i sense ànim de
lucre. En aquesta trobada a
més d’intentar que la gent
s’ho passi força bé, el nostre
objectiu principal és poder
facil itar a diferents entitats la
possibi l itat de poder-se
donar a conèixer així com
col. laborar econòmicament
en algunes d’el les.
Intentem recoll ir diners per
donar a les escoles de Lliçà
per al viatge de fi de curs de
6è de primària (l ’any passat
vam recoll ir 600 € per ajudar
a aquells nens que no hi
poden anar per motius

econòmics i així poder
gaudir d’aquesta experiència
inoblidable), fer un sorteig
on els guanys obtinguts es
donen a la Noa per mil lorar
la seva qualitat de vida, una
nena de 5 anys amb paràlisi
cerebral (l ’any passat vam
poder recoll ir 400€) i aquest
any farem un segon sorteig
per col. laborar amb Acuna
Patata (entitat d’ investigació
sobre el càncer infanti l de La
Vall d’Hebron), també ens
acompanyarà l ’Associació
M.A.X. (amics dels animals).
Com cada any gaudirem
l’actuació musical del grup
PSYCHOTROPIC SWAMP,
exhibicions de trial amb els
pilots mundial istes BERTA
ABELLAN i MIGUEL
CEPILLO, una Ballada

Country amb COUNTRY
MOON, activitats per a nens
i durant tot el dia ens
acompanyarà la música de
MUSIC FEST & Events
Ens sentim orgul losos de
poder fer aquestes petites
aportacions, però, sobretot
de comptar amb tota aquella
gent que ve a gaudir de la
festa aportant així el seu
granet de sorra. És per
aquest motiu que us
convidem a passar una
bona estona ja sigui
esmorzant un entrepà de
brasa o bé dinant la Paella
sol idària.
T’hi esperem, amb moto, en
cotxe o a peu. . .
NO HI FALTIS! l

Colla de Carretons

Recordem que el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Mestres i pares de l 'antiga
escola Sant Baldiri , amb el
grup l 'Abans, volem
convidar-vos a la
inauguració de l’exposició
"Sant Baldiri : història de
l 'escola" i a la presentació
del l l ibret que en parla.
El curs 201 4/1 5 va ser el
darrer que va estar oberta
l ’escola Sant Baldiri i volem
deixar testimoni del que per
nosaltres ha significat i que
el tancament no comporti la
seva desaparició: la mil lor
l lavor són els alumnes que
al l larg d’aquests cursos
han omplert les aules amb
les seves veus.
L’exposició és un petit recul l

Activitats de l'Associació d'Amics del Ball
Los lunes de 1 7,30 a 1 8,30
hacemos sevil lanas, no
importa el nivel, y no hace
falta pareja.
Los domingos de 1 8,30 a

1 9,30 hacemos salsa,
bachata y rock and rol l. Y de
1 9,30 a 20,30 hacemos
salón, pasodoble,
chachachá, merengue, tan-

Espectacles infantils a L'Aliança
El proper diumenge 9
d’octubre a les 1 2h tornem a
començar la temporada
d’espectacles infanti ls a
l ’ALIANÇA!
Engeguem amb molt força i
i l · lusió i per això ho farem
amb un súper espectacle de
CIRC de La companyia la
Tal: The Incredible Box.
Quan es va estrenar, fa 1 50
anys, THE INCREDIBLE
BOX va ser un èxit. La gent,
en aquells temps, anava a
las barraques buscant la
raresa, la deformitat, però
ells mostraven l’excel· lència,
reunien el mil lor d’aquell
moment. La mil lor cantant
d’òpera, la de la veu més
cristal· l ina, el mil lor mag del
planeta, el més audaç, el
mil lor acròbata. . . tots sortien
de dins d’un decorat extra-
ordinari. Ara, el director i dos
excèntrics ajudants intenten

mantenir la grandesa del
Show. Però la genial itat no
s’hereta. . . encara que potser
al final de tant intentar ser
magnífics ho aconseguiran.
Un espectacle que estem
segurs agradarà a tota la
famíl ia!
En TIM TENES té moltes
ganes de veure-us i
d’obsequiar a tots els nens i

les nenes que hagin fet
anys durant les vacances
d’estiu!
La venda d’entrades es fa a
Taquil la. Preu: fins a 1 2
anys i socis/es és de 3€;
majors de 1 2 anys i no
socis/es 5€.
Us esperem!

Ateneu l 'Al iança

Alumnat, professorat,
pares... veniu a visitar
l'exposició "Sant Baldiri:
història de l'escola"

de vivències, sentiments. . . i
constarà d’un petit racó
amb materials escolars fets
pels alumnes i una galeria
de fotos.
Està oberta a tothom,
especialment a tots els que
d’alguna manera hem tingut
relació amb l’escola Sant
Baldiri : alumnes, pares,
mares, mestres, altres pro-
fessionals. . .
Us hi esperem!".
Del 21 d'octubre al 30 de
novembre
Inauguració: Divendres 21
d’octubre a les 1 9h a la Bi-
bl ioteca Ca l'Oliveres

L'organització

Tigres-Leones, todos quieren
ser los campeones!
Possiblement a molts dels
que llegiu aquesta carta no
us sona la lletra de la cançó.
Als que ja tenim una certa
edat, segur que sí. Perquè
m’ha vingut al cap aquesta
lletra? Ara us ho explico.
El diumenge estava a la
piscina de Ca l’Artigues,
veient les proves que estaven
fent els participants de les
diferents colles. El dia
acompanyava amb una calor
de ple estiu i tots els
participants feien unes
llargues cues per poder
ajudar a les diferents proves.
Uns amb més habilitats que
d’altres, tot s’ha de dir. Però,
divertint-se, que és del que
es tracta.
De cop el dia es va ennuvolar
i no va ser precisament per
un núvol.
Vaig sentir com una persona

adulta, deia a dos joves que
portaven molta estona fent la
cua en uns dels inflables, que
deixessin passar davant seu
a altres persones que eren
més àgils i tenien més
possibilitats de fer bé la
prova. Aquestes nenes li van
dir que portaven molta estona
fent la cua i que també volien
participar. Els va respondre
que si no deixaven ‘colar’ als
que eren més bons, perdrien
la prova.
Jo pensava que això no era
el més important, que es
tractava de participar i de
passar-s’ho bé. Però sembla
que per algunes persones,
aquest no és l’objectiu de la
Juguesca.
Una llàstima aquesta
resposta. Molt poc encertada.

Maria

go, etc.

Associació d'Amics del Ball
de Lliçà d'Amunt

Nou curs de Catequesi 201 6-1 7
Catequesi de Comunió: per
a nens i nenes a partir de 3r
curs de Primària.
Catequesi de Confirmació:
per a nens i nenes i joves
que ja hagin rebut la primera
Comunió.

Inscripcions: Tots els di l luns
de 1 9.30 a 20.30h.
Fem-ne difusió.

Parròquia de Sant Jul ià de
Lliçà d'Amunt



Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països Ca-
talans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2
Taxi Pujol
620 99 07 90

Activitats per a la gent gran

Organitza: Ajuntament

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

Torneig de Ps4
Dimarts 4 d'octubre
Ja tenim a punt el primer torneig
d’aquest nou curs, vine amb els teus
amics i amigues i participa! Passarem
una tarda divertida i plena
d’emocions! El guanyador tindrà un
premi! Però, per poder realitzar el
torneig ha d’haver-hi un mínim de 8
participants.

Tardes creatives
Dijous 6 d'octubre
Taller de minifood amb fimo. Fes-te
joies, clauers i pins originals amb els
teus plats preferits!

Tardes creatives
Dimarts 1 1 d'octubre
Vols personalitzar la teva tassa
d’esmorzar? Doncs, vine al Gall iner i
crea i dissenya la teva pròpia tassa

per començar el matins amb molt de
color i alegria! No t’ho perdis!

Cuina jove
Dimecres 1 2 d'octubre
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzem tal lers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares!

- La majoria d'activitats comencen
a les 1 7.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; les places
són limitades i la inscripció és gra-
tuïta.

- Del 1 7 al 28 d'octubre estarem
preparant l’esperada Nit del Terror,
que organitza l’Espai Jove El
Galliner conjuntament amb els
joves voluntaris.

Telèfons Agenda

Exposició: "Bella Itàlia" de
Valentí Grau
Octubre
Exposició de fotografies d'Itàlia.
Lloc: Casal de la Gent Gran

Taller d'Iniciació al Scrap-
book
Dimecres
Horari: de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Ga-
l l iner
Més informació i inscripcions:
Montse (93841 71 23)
Organitza: Associació de Dones
del Tenes

Espai Jove El Galliner

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Assemblea ordinària 4t ani-
versari
Diumenge 9 d'octubre
Ordre del dia: Lectura i aprovació de
l'acta anterior; Finances (informació);
Estat actual de l'afiliació; Informació de
gestió (resum dels quatre anys); Infor-
mació del nou Casal; Precs i preguntes.
Hora: 1 0.30h (1 a convocatòria);
1 1 h (2a convocatòria)
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Dinar comunitari
Diumenge 9 d'octubre
Constarà d'un primer plat, un segon plat
i postres. Deprés del dinar hi haurà ball
amb músic de CD.
Hora: després de l 'assemblea
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Tiquets: despatx de l 'associació.
Places l imitades.
Més informació: despatx de
l 'associació

Exposició: "Per molts anys
Roald Dahl"
Del 3 al 31 d'octubre
En commemoració dels 1 00 anys del
naixement de l'escriptor Roald Dahl.
Hora: en horari de biblioteca
Lloc: sala infantil

Taller: Mecanografia per a
adults
Dimarts 4, 11 , 1 8 i 25 d'octubre
Horari: de 1 8h a 1 9h
Inscripcions: cal inscripció prèvia i
un minim de 6 inscrits per dur-se a
terme.
Preu: gratuït

Presentació de llibre: Deja
de autoayudarte, actúa de
Carlos Bella
Dijous 6 d'octubre
A càrrec del Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del Tenes
(SEOVT), amb la col· laboració de la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Hora: 1 7h

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 6 d'octubre
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli. Si tens entre 11 i 1 5 anys,
t’agrada llegir i vols passar una bona
estona, informa’t a la Biblioteca.
Hora: 1 8h

Club de lectura per a adults
Dimarts 11 d'octubre
Tertúlia del llibre La increíble idea de no
volver a verte de Rosa Montero.
Hora: 1 8.30h

Niu de paraules: "Taller
d'estimulació visual"
Dissabte 1 5 d'octubre
A càrrec de Marta Ardite. Exercitarem
la mirada dels infants mitjançant la
tria de continguts visuals de qualitat,
amb l’objectiu de dotar-los de les
habilitats necessàries per a una
futura lectura de les imatges.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 3 d'octubre. Places limita-
des.

Taller creatiu: "La girafa sa-
fari"
Dimarts 1 8 d'octubre
A càrrec d’Agnès Navarro i Carme Ro-
mero. Farem una girafa molt maca amb
unes pinces.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 3 d'octubre. Places limita-
des.

Exposició: "Sant Baldiri:
història de l'escola"
Del 21 d'octubre al 30 de no-
vembre
Inauguració: divendres 21
d'octubre, a les 1 9 h
L’exposició és un petit recull de
vivències, sentiments.. . i constarà
d’un petit racó amb materials
escolars fets pels alumnes i una
galeria de fotos. Està oberta a
tothom, especialment a tots els que
d’alguna manera han tingut relació
amb l’escola Sant Baldiri: alumnes,
pares, mares, mestres i altres profes-
sionals.

Contes al vol: Les bruixes
de Roald Dahl
Dissabte 22 d'octubre
A càrrec de Lidia Clua Serra. “Saps
com és una bruixa? S’amaguen, dis-
simulenb Volen eliminar tots els
nens del mónb Com aconseguirem
derrotar-les?".
Hora: 11 h

"Conta-me'n un, canta-me'n
dos. Contes d'ahir i d'avui.
Contes dits i contes can-
tats"
Dijous 27 d'octubre
Activitat organitzada pel Casal de
Gent Gran i la Biblioteca Ca l’Olive-
res. Adreçat a gent gran.
Horari: de 1 6h a 1 8h

Taller: Informàtica bàsica
Dimarts i dijous, 27 d'octubre;
3, 8, 1 0, 1 5, 1 7, 22, 24 i 29 de
novembre; i 1 de desembre
Horari: de 1 7h a 1 9h
Inscripcions: cal inscripció prèvia i
un minim de 6 inscrits per dur-se a
terme.
Preu: 6€

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat. No hi tenen cabuda les enti
tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.

Nota
Aquest any, la regidoria de Cultura no ha organitzat cap activitat
dins de les Jornades Europees del Patrimoni, que es van cele-
brar els dies 1 6, 1 7 i 1 8 de setembre. També recordem que
l'Aplec de Palaudàries no l 'organitza l 'Ajuntament sinó la Parrò-
quia, la qual va fer-hi una missa el passat diumenge 25 de se-
tembre.

Campanya de captació de socis
Totes les persones majors de
60 anys, empadronades a
Lliçà d’Amunt o que tinguin
habitatge al poble, que esti-
guin interessades a ser sòcies
i formar part de l'Associació
Casal d'Avis de Lliçà d'Amunt,
poden passar per l’oficina del
Casal de la Gent Gran a fer la
inscripció, del 3 al 20 d'octu-

bre, en el següent horari: els
dilluns, de 1 6 a 1 8h; els di-
marts, de 1 0 a 1 3 h; i els di-
jous, de 9 a 1 2h.
La inscripció s'ha de fer pre-
sencialment i cal presentar el
DNI.

Associació Casal d'Avis de
Lliçà d'Amunt

Galeria d'imatges
dels Casals d'Estiu
En el web municipal trobareu una galeria
d'imatges completa de les activitats or-
ganitzades aquest estiu en els Casal
d'Estiu, d'Esports i de Joventut.




