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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

A hores d’ara ja haurien 
d’estar en marxa el Casal 
d’Esports, el Casal d’Estiu 
i el Casal Jove per als més 
petits i joves de la casa; les 
festes de barri ja haurien 
d’estar alegrant als seus ve-
ïns i veïnes; i des de l’Ajun-
tament estaríem acabant 
d’enllestir la programació de 
Festa Major i l’organització 
de les 24 Hores de Resis-
tència en Ciclomotor de La 
Vall del Tenes.
Malauradament aquest any 
tot queda truncat per aques-
ta pandèmia que ens ha as-
solat a tots i totes de mane-
ra extraordinària. Han estat 
mesos de por; d’incertesa; 
de tristesa; i, qui ha perdut 
algun familiar o amic, també 
de llàgrimes. 
Aquest mes de juliol s’han 

iniciat uns casals infantils 
mai vistos. Els nens i nenes, 
que estan sota les estrictes 
mesures de seguretat i hi-
giene que ha marcat la Ge-
neralitat de Catalunya, faran 
activitats de forma atípica i 
amb una ràtio molt baixa de 
nens i nenes per monitor/a. 
Per tal de garantir les distàn-
cies de seguretat, no podran 
tenir contacte entre ells i no-
més podran anar un cop a la 
setmana a la piscina. En de-
finitiva, serà un Casal on en-
guany hauran d’aprendre a 
conviure amb aquestes me-
sures que, malauradament, 
han vingut per quedar-se 
durant molt de temps.
Enguany, i després de par-
lar-ne i valorar-ho molt, des 
de la responsabilitat que ens 
pertoca, l’Equip de Govern, 

conjuntament amb la resta 
de partits polítics de l’Ajun-
tament i després de con-
sensuar-ho amb les dife-
rents entitats involucrades, 
hem arribat a la conclusió 
de que no podem celebrar 
unes 24 Hores de Resistèn-
cia en Ciclomotor i una Fes-
ta Major de manera habitual, 
en les que puguem garantir 
en tot moment les mesures 
que les autoritats sanitàries 
marcaran. Per aquest motiu, 
i amb el cor encongit, hem 
decidit conjuntament anul-
lar-les. Tanmateix, des de 
la Regidoria de Cultura es 
programaran activitats alter-
natives per a tots els públics 
durant els mesos de setem-
bre, octubre i novembre en 
espais on es pugui controlar 
l’aforament i les mesures de 

seguretat i higiènic-sanitàri-
es oportunes. 
Aquesta situació no ens farà 
defallir en el que ens iden-
tifica com a societat i sorti-
rem més reforçats d’aquests 
moments que ens ha tocat 
viure. Tornarem amb més 
força i amb més ganes, rei-
vindicant que som un poble 
que vivim al carrer. Tornarem 
a ballar, saltar, cridar i com-
partir tants moments com 
sempre ho hem fet. 
Com recull la lletra d’una 
cançó d’en Miki Núñez,
 Escriurem que tot no va ser 

fàcil,
Cantarem la nostra vida en 

un paper,
Marxarem amb els dies 

regalats
I amb el somriure dels que 

ja no hi puguin ser.
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notícies de l’Ajuntament

Creació del Consell Sectorial 
de Dinamització Econòmica i 
Social 
Amb aquest Consell, l’Ajuntament vol escoltar i ajudar el teixit 
econòmic del municipi, després de la situació derivada de la 
pandèmia sanitària de la Covid-19.

El Ple ordinari del passat 28 
de maig va acordar, per una-
nimitat, establir el Consell 
Sectorial de Dinamització 
Econòmica i Social de Lliçà 
d’Amunt i va aprovar-ne, ini-
cialment, el Reglament.
Davant la situació derivada 
de la pandèmia sanitària de 
la Covid-19, l’Ajuntament 
veu la necessitat d’establir 
un Consell Sectorial de Dina-
mització Econòmica i Social 
per ajudar el teixit econòmic 
del municipi davant d’un fu-
tur difícil, integrant la partici-
pació del teixit econòmic del 
poble, així com dels agents 
socials i de la ciutadania, en 
els processos d’actuació i les 
decisions en matèria de pro-
moció econòmica i ocupació 
que prenguin els òrgans de 
govern municipals per donar 
resposta a les opinions, plan-
tejaments i aspiracions dels 
agents econòmics i socials 
locals.
Es tracta d’una de les mesu-
res econòmiques i socials tre-
ballades conjuntament entre 
tots els grups polítics per mi-
nimitzar l’impacte econòmic i 
social de la crisi sanitària de 
la Covid-19 en la població. 
Aquest consell pretén escol-
tar, acompanyar i fer viable, 
en la mesura del possible, 
les necessitats del teixit eco-
nòmic del poble. La idea és 
implicar el teixit econòmic del 
poble, que és el que coneix la 
situació en primera persona, 
per identificar els problemes 
i que l’Ajuntament pugui fer 
unes polítiques econòmiques 
més adequades.  

Què és 

El consell serà una eina con-
sultiva i de participació per 
conèixer i analitzar la realitat 
econòmica i social del muni-
cipi i poder ajudar i reactivar, 
sobretot, les petites i mitjanes 
empreses i els autònoms.
El Consell sectorial de Dina-
mització Econòmica i Social 
de Lliçà d’Amunt es constitu-
eix com a òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, a l’empa-
ra de la legislació vigent, en 
les actuacions en matèria de 
desenvolupament econòmic i 
social local.
S’adscriu a la regidoria de 
Promoció Econòmica i té per 
objecte, assessorar, informar 
i cooperar en la presa de de-
cisió, en els termes següents. 

Objectius

a) Col·laborar en la definició 
de les bases per al desenvo-
lupament econòmic i social 
del municipi.
b) Afavorir un espai de debat i 
de col·laboració públic-privat 
per definir i consensuar les lí-
nies estratègiques, concreta-
ment en matèria de promoció i 
dinamització del teixit econò-
mic, comercial i industrial, així 
com en matèria d’ocupació i 
relacions del món laboral.
c) Afavorir el marc per a gene-
rar i atraure projectes d’inver-
sió empresarial estratègiques 
per al municipi en l’àmbit in-
dustrial i de serveis.
d) Fer anàlisi i seguiment de 
la realitat socioeconòmica del 

municipi.
e) Participar en l’avaluació de 
les iniciatives i plans d’actua-
ció engegats.
f) Impulsar el coneixement i la 
divulgació de les actuacions 
de desenvolupament econò-
mic de Lliçà d’Amunt.
g) Emetre informes, anàlisis, 
estudis o manifestacions en 
aspectes que puguin afectar 
les finalitats i els objectius del 
Consell.
h) Totes aquelles que li siguin 
encomanades per l’Ajunta-
ment.

Composició

El composaran: l’Alcal-
de (President); el regidor 
de Promoció econòmica 
(Sots-president); un represen-
tant de cada partit amb repre-
sentació al Ple, un represen-
tant del Servei d’Empresa i 
Ocupació de la Vall del Tenes 
(SEOVT) i un representant de 
l’Associació de Comerciants, 
Empresaris i Professionals 
de Lliçà d’Amunt (ACLL) (vo-
cals); i el tècnic de Promoció 
econòmica (Secretari).
I podrà proposar i convocar 
tantes entitats com consideri 
oportunes de l’àmbit social 
i econòmic siguin de l’àmbit 
territorial que consideri oportú, 
amb la finalitat de donar com-
pliment a les seves funcions.

Els informes, les alternatives 
o les propostes que s’eme-
tin tindran la consideració de 
recomanacions no vinculants 
per als òrgans de govern mu-
nicipals.

Mesures de suport al 
comerç local i PIMES  
del municipi
L’Ajuntament ha elaborat, jun-
tament amb el partits polítics 
de l’oposició, un seguit de 
mesures econòmiques muni-
cipals amb l’objectiu d’ajudar 
a revertir l’efecte que la crisi 
sanitària del Coronavirus ha 
pogut provocar en el comerç 
local, les petites empreses i 
autònoms del municipi.
Aquestes mesures municipals, 
que es complementen amb els 
ajuts autonòmics i estatals, es-
tan adaptades a les limitades 
competències que les admi-
nistracions locals tenen en re-
lació a la promoció econòmica 
i empresarial.
El mes d’abril, amb l’inici de l’Es-
tat d’Alarma, l’Ajuntament va po-
sar en marxa les primeres mesu-
res preventives per a empreses 
municipals i comerç local:
• Creació d’un servei d’atenció 
a petites i mitjanes empreses 
per informar-les d’ajuts, sub-
vencions i restriccions.
• Suspensió de la taxa que 
s’aplica a les terrasses de bars i 
a parades del Mercat Setmanal. 
• Suspensió del contracte 
d’ocupació de la via pública.
• Ajornament del lloguer dels 
locals de propietat de l’Em-
presa Municipal d’Obres 
(EMO), sempre que el tanca-
ment vingués donat per la de-
claració de l’estat d’alarma.
Al mes de maig van crear-se 
mesures per a la reactivació 
econòmica del municipi des-
prés de la crisi provocada per 
la Covid-19:
• Creació d’un nou equipament 

que serveixi com a espai em-
presarial compartit i les seves 
bases reguladores.
• Compromís per a l’Elaboració 
d’un Pla de Reactivació Eco-
nòmica Local, atenent el teixit 
econòmic, comercial i indus-
trial del poble, a través de la 
creació d’un Consell Sectorial.
• Creació d’una convocatòria 
d’ajuts extraordinaris en règim 
de concurrència competitiva per 
a establiments comercials i em-
presarials, inclosos els autònoms.
• Millorar el directori web de 
l’empresa i el comerç local de 
Lliçà d’Amunt: www.llac.cat.
Durant el mes de juny, apro-
fitant l’obertura de bars i res-
taurants en Fase 1 i 2, l’Ajun-
tament va crear una línia de 
subvencions amb règim de 
concurrència competitiva pels 
serveis de restauració que tin-
guessin terrassa a la via públi-
ca, amb l’objectiu d’ajudar-los 
econòmicament per compen-
sar la reducció de l’aforament.
Per tal d’elaborar noves me-
sures municipals en el futur, 
l’Ajuntament ha creat el Con-
sell Sectorial de Dinamització 
Econòmica i Social de Lliçà 
d’Amunt que comptarà amb la 
participació del teixit econòmic, 
agents socials i de la ciutadania.
Per a més informació i/o as-
sessorament podeu contactar 
amb el Servei d’atenció a les 
PIMES, creat per a l’atenció a 
la petita i mitjana empresa per 
fer front a la crisi provocada 
pel Coronavirus: 670 089 693 - 
llam.promoeco@llicamunt.cat
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L’Ajuntament presenta el tercer 
decàleg de mesures de suport 
a la ciutadania de cara a la nova 
normalitat post Covid-19

Lliçà d’Amunt, de dol

L’equip de govern i l’oposició continuen treballant conjuntament 
mesures socials i econòmiques per pal·liar l’efecte del Coronavirus 
en la població.

Lliçà d’Amunt es va sumar al dol 
oficial de 10 dies declarat pel 
Govern de l’Estat en tot el país 
en memòria de les víctimes de la 
pandèmia de la COVID-19.
Quan tot el territori nacional va 
estar al menys en Fase 1 de 
la desescalada, el Govern de 
l’Estat va aprovar la declara-
ció formal de dol en tot el país 
en memòria de les víctimes 
de la COVID-19. El dol va tenir 
una durada de 10 dies i, durant 
aquest temps, totes les bande-
res de tots els edificis públics 
van onejar a mitja asta.
Va ser el dol oficial més llarg de 
la història de la democràcia.
Amb motiu d’aquesta declaració 

de dol nacional, l’Alcalde de Lli-
çà d’Amunt, Ignasi Simón, va fer 
públic un comunicat on anunci-
ava que Lliçà d’Amunt se suma-
va al dol nacional, demanava un 
record perdurable per a les víc-
times i enviava una forta abra-
çada d’escalf a tots els familiars 
d’aquelles persones que havien 
perdut la vida a causa de la Co-
vid-19. L’Alcalde també encorat-
java els lliçanencs i lliçanenques 
a afrontar la nova realitat sota 
la següent consigna: “No hem 
d’actuar amb por, hem d’actuar 
amb prudència, units i sense en-
frontaments. Ara és el moment 
de demostrar que som capaços 
de conviure en concòrdia”.

Des de l’inici de l’estat d’alar-
ma, tots els partits polítics 
amb representació a l’Ajunta-
ment han treballat conjunta-
ment mesures per combatre 
els efectes del Coronavirus en 
la població lliçanenca. Aquest 
treball conjunt s’ha concretat 
en tres decàlegs de mesures 
socials i econòmiques.
El primer decàleg arribava el 
mes d’abril amb accions enca-
minades a atendre la ciutada-
nia, sobretot la més vulnerable, 
i mesures econòmiques, com 
la suspensió, subvenció o ajor-
nament de taxes i impostos 
municipals.
En el segon decàleg, al mes de 
maig, es concretaven mesures 
sòcio-educatives com ampliar 
l’accés a les ajudes de Serveis 
Socials; mesures econòmiques 
que permetin utilitzar diners per 
a despesa corrent; mesures de 
precaució social com la sus-
pensió de festes i la reactivació 
de serveis; i mesures per a pe-
tites empreses com la creació 
d’un Espai municipal de treball 
compartit o l’aprovació d’un Pla 
de reactivació econòmica local, 
entre altres mesures.
A principis de juny arribava el 
tercer decàleg de mesures de 
suport a la ciutadania pensant 
en la nova normalitat post Co-
vid-19. Són mesures que aju-
den a restauradors, persones 
embargades, famílies amb ne-
cessitat de conciliació, perso-
nes a l’atur, infants de famílies 
vulnerables... També inclouen 
una donació dels grups polítics 
municipals lligada a la reacti-

vació econòmica i la petició de 
poder utilitzar el superàvit acu-
mulat de l’Ajuntament per a fer 
front a la crisi post Covid-19. I, 
tot i que no es podrà celebrar 
la Festa Major i les 24H, propo-
sen una Festa Major alternativa 
amb una programació d’activi-
tats que s’allargarà durant tot el 
darrer trimestre de l’any.

Les mesures concretes són 
les següents:

1- Incorporar a les noves bases 
de subvencions per a petites 
empreses i autònoms una lí-
nia d’ocupació de via pública 
en relació als restauradors amb 
locals que gaudeixen de terras-
sa. Aquesta línia arriba fins al 
90% de la mateixa taxa fins al 
31 d’octubre.
2- Modificar el contracte de la 
concessió de la piscina muni-
cipal per aconseguir l’equilibri 
econòmic del servei. Tindrem 
en compte la proporcionali-
tat de l’aforament i l’evolució 
d’aquest segons les fases que 
marquin les administracions 
competents.
3- Demanar a la Diputació de 

Barcelona no iniciar els expe-
dients d’embargament mentre 
que l’estat d’alarma estigui vi-
gent.
4- Per tal de garantir la con-
ciliació familiar i laboral du-
rant el mes de juliol i tenint en 
compte la necessitat de cami-
nar cap a una nova normalitat, 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
realitzarà activitats lúdiques 
per infants entre 3 a 14 anys 
durant aquest mes. De la ma-
teixa manera i amb la voluntat 
primera de garantir la seguretat 
sanitària, es realitzaran amb les 
condicions i l’aforament asse-
nyalats per l’autoritat sanitària. 
Aquestes activitats estivals, es 
realitzaran només per a nens i 
nenes empadronats al municipi 
i amb prioritat per a famílies que 
puguin acreditar la necessitat 
de cura, famílies vulnerables i 
monoparentals.
5- Vista la impossibilitat d’or-
ganitzar una Festa Major tal i 
com la coneixem, es decideix 
realitzar una Festa Major alter-
nativa que garanteixi tant la se-
guretat sanitària com l’execució 
de trobada del nostre municipi. 
Aquesta Festa Major s’allargarà 
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en el temps i es realitzarà durant 
l’últim trimestre de l’any. S’oferi-
rà una programació estable 
d’activitats per a tots els públics 
que asseguri la participació i la 
convivència amb una nova nor-
malitat que pot ser canviant.
6- Els grups municipals repre-
sentats al Ple faran la donació 
de l’aportació d’un mes que 
reben per part del pressu-
post municipal amb la voluntat 
d’ajudar a la transició post Co-
vid-19. Aquesta donació ani-
rà destinada a la reactivació 
econòmica i quedarà lligada 
a l’execució d’un projecte de 
promoció del comerç local per 
part de l’Associació de Comer-
ciants. 
7- Demanar a la Diputació de 
Barcelona i a la Generalitat la 
creació de plans d’ocupació 
per tal de donar cabuda a aque-

lles persones que estiguin en si-
tuació d’atur i posteriorment a 
la crisis sanitària els sigui més 
complicat buscar una feina.
8- Estendre les beques menja-
dor als mesos de juliol i agost, 
mitjançant targetes moneder, 
prèvia valoració dels Serveis 
Socials.
9- Demanar a l’administració 
central poder disposar del 
superàvit acumulat de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt i la fle-
xibilitat de la regla de despesa 
per poder fer front a la crisi pro-
duïda pel Coronavirus.
10- Suspendre les 24 Hores 
de Resistencia en Ciclomo-
tor de la Vall del Tenes, de 
manera acordada amb el Grup 
24 hores, la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya i la Federació de Mo-
tociclisme.
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La millora de la cobertura 
mòbil a la zona de Palaudàries 
ja és una realitat
L’antena de telefonia mòbil instal·lada al carrer de la Creu de Baduell 
de Can Rovira ja està operativa, amb cobertura 3G i 4G de Movistar. 

L’Ajuntament persegueix la 
instal·lació d’una antena de te-
lefonia mòbil al sector oest del 
municipi des del 2007. L’ante-
rior POUM no permetia la ins-
tal·lació d’antenes en sol urbà, 
per això es van contemplar al 
menys 3 emplaçaments en sol 
no urbà, que no van prosperar; 
cap operadora estava interes-
sada a situar-se en terreny no 
urbà.
L’any 2011, es va signar l’acord 
GECODIT entre les principals 
operadores de telefonia mòbil 
i l’Ajuntament, després d’un 
procés participatiu amb la ciu-
tadania mediat per la Univer-
sitat Autonòma de Barcelona, 
fruit del qual Telefónica es va 
comprometre a instal·lar una 
antena a la zona de Palaudàri-
es. Des d’aleshores, s’ha estat 
negociant amb aquesta com-
panyia el possible emplaça-
ment de la nova antena.
A partir del 2015, el canvi de 
POUM i de la llei estatal de te-
lecomunicacions va permetre 
buscar altres alternatives.
Inicialment, la intenció era 
mantenir l’antena fora de la 
zona urbana, en una parcel-
la al Camí Reial o de la Creu 
de Baduell. Però, després de 
diverses negociacions, Tele-
fónica va determinar que, tèc-
nicament, l’únic emplaçament 
viable era el de l’antic dipòsit 
en alçada del carrer de la Creu 
de Baduell (al barri de Can Ro-
vira).
L’Ajuntament es va encarregar 
de demolir el dipòsit i deixar 
només la plataforma perquè 
Telefónica pogués realitzar 
les instal·lacions necessàri-
es. Actualment, en els pilars 

de suport de la plataforma de 
l’antena es troben instal·lades 
unes antenes de l’empresa 
Eurona.
Des del passat mes de maig, 
l’antena ja està operativa i 
presta servei de tecnologia 3G 
i 4G de Movistar. Ara, l’Ajun-
tament ha entrat en contacte 
amb altres empreses de tele-
fonia perquè també emplacin 
antenes en aquest lloc amb 
l’objectiu de continuar millo-
rant la cobertura a la zona de 
Palaudàries.
L’Ajuntament també ha de-
manat a la Diputació de Bar-
celona un servei de mapejat 
de cobertura mòbil, per tenir 
una fotografia clara de com ha 

quedat la cobertura en tot el 
sector oest, tot i que una pri-
mera comprovació informal ha 
confirmat que ara hi ha cober-
tura, al menys de Movistar, en 
punts on abans no n’hi havia 
gens.
Per altra banda, l’Ajuntament 
requerirà a l’empresa Eurona 
que desplaci les antenes a la 
plataforma superior, habilita-
da amb suficient espai, per 
tal d’ordenar i dignificar més 
el lloc. De fet, l’Ajuntament 
va demanar que s’adoptés 
una solució estètica amable a 
l’emplaçament, optant per una 
cobertura cilíndrica que reme-
mora el dipòsit d’aigua que hi 
va haver en el seu dia. 
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Reforç de la xarxa de 
videovigilància del 
municipi amb dos nous 
punts de control
Seguint amb el desenvolu-
pament de la xarxa de vi-
deovigilància del municipi, 
l’Ajuntament ha incorporat 
dos nous punts de control a 
la carreterera de Palaudàries 
(a l’inici del terme municipal) 
i a l’encreuament entre el 
Camí de Palau i el carrer de 
la  Creu de Baduell.
Amb aquests dos nous punts 
de control, ja en són 5 els 
que té Lliçà d’Amunt. Els tres 
restants estan situats a la 
carretera BV-1432 (a la roton-
da d’accés a Can Xicota), a 
la carretera C-1415-b (a l’ac-
cés a Can Farell) i al carrer de 
Francesc Macià (a la rotonda 
d’intersecció amb el carrer 
del Camí del Turó).
Els punts de control compten 
amb dispositius de videovigi-
lància. Les càmeres, que no 
serveixen per imposar san-
cions, compten amb un sis-
tema informàtic que llegeix 
les matrícules i detecta pos-

sibles vehicles sospitosos a 
partir de les bases de dades 
policials que comparteix amb 
la Direcció General de la Po-
licia i a la qual els Mossos 
d’Esquadra també tenen ac-
cés. Quan es detecta l’entra-
da o sortida del municipi d’un 
vehicle buscat per la policia, 
els agents reben un avís amb 
informació del punt on s’ha 
vist.
Així, doncs, el desenvolupa-
ment de la xarxa de video-
vigilància al municipi té per 
objectius la seguretat ciuta-
dana i la prevenció de delic-
tes contra el patrimoni. 
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Casal d’estiu únic per aquest 
juliol
Les Regidories d’Infància i joventut i d’Esports han treballat 
conjuntament per portar a terme una única oferta de Casal d’estiu 
per a infants i adolescents durant aquest mes de juliol. 

Aquest estiu, l’Ajuntament 
porta a terme un únic Casal, 
adaptat a la situació sanitària 
i social que estem vivint en 
aquests moments i aplicant 
els nous protocols de segu-
retat i higiene que ha aprovat 
la Generalitat de Catalunya, 
com per exemple un número 
de places limitat i grups de 
màxim 10 infants.
L’objectiu és, com cada any, 
el de facilitar a les famílies 
del municipi la conciliació de 
la vida familiar i laboral, però 
també l’acompanyament so-
cioeducatiu i emocional dels 

infants, una característica in-
trínseca del Casal d’Esports, 
el Casal d’Estiu i el Casal 
Jove que organitza cada es-
tiu l’Ajuntament.
Aquest any, però, l’oferta és 
única. Les regidories d’Infàn-
cia i joventut i d’Esports han 
preparat un únic Casal d’es-
tiu, adreçat a nens i nenes 
que hagin cursat de P3 a 2n 
d’ESO empadronats al muni-
cipi, amb activitats de lleure i 
activitats esportives.
El casal va començar el pas-
sat 29 de juny, estan ja Lliçà 
d’Amunt en la 3a Fase de la 

desescalada,  i acabarà el 31 
de juliol. Les famílies podien 
apuntar-se a 3, 4 o 5 setma-
nes de casal, segons les se-
ves necessitats. Aquest any, 
l’horari només és de 8:30h a 
13h i no hi ha serveis com-
plementaris.
A més, per aproximar el Ca-
sal a la ciutadania, compta 
amb tres seus: una al centre 
(a l’Escola Els Picots), una a 
Ca l’Artigues (a l’Escola Rosa 
Oriol i Anguera) i una altra a 
Palaudàries (a l’Escola Mi-
quel Martí i Pol), que acullen 
els infants residents en ca-

Festa Major alternativa
L’Ajuntament prepara una programació estable d’activitats per a tots 
els públics que es realitzarà durant l’últim trimestre de l’any.

En l’anterior butlletí dèiem 
que l’Ajuntament estava es-
tudiant com afrontar la Festa 
Major en la situació actual.
Alguns pobles veïns que ce-
lebren la Festa Major a princi-
pis d’estiu ja havien anunciat 
que la suspenien. En el cas 
de Lliçà d’Amunt, que se ce-
lebra a principis de setembre, 
l’Ajuntament estava estudiant 
com afrontar-la amb la nova 
realitat que ha esdevingut a 
partir de la crisi sanitària de 
la Covid-19.
L’equip de govern i l’oposi-
ció han treballat aquest tema 
i el 3r decàleg de mesures 
de suport a la ciutadania 
de cara a la nova normalitat 
post Covid-19 presentat per 
l’Ajuntament anuncia que, 
vista la impossibilitat d’or-

ganitzar una Festa Major tal 
i com la coneixem, es deci-
deix realitzar una Festa Ma-
jor alternativa que garanteixi 
tant la seguretat sanitària 
com l’execució de trobada 
del nostre municipi. Aques-
ta Festa Major s’allargarà en 
el temps i es realitzarà du-
rant l’últim trimestre de l’any. 
S’oferirà una programació 
estable d’activitats per a tots 
els públics que asseguri la 
participació i la convivència 
amb una nova normalitat que 
pot ser canviant.
De tota manera, durant els 
dies de Festa Major, ja hi 
haurà activitats, totes noves 
i adaptades a la realitat que 
estem vivint. 
Com sempre, amb l’Informat 
de setembre es rebrà un pro-

grama amb les activitats que 
es faran, on-line i també pre-
sencials, però sempre en es-
pais amb aforaments limitats 
on es controlaran els acce-
sos, distàncies, etc.
Una altra mesura d’aquest 
tercer decàleg fa referència a 
les 24 Hores de Resistència 
en Ciclomotor de la Vall del 
Tenes i parla de la suspensió 
de les 24 Hores, de manera 
acordada amb el Grup 24 ho-
res, la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya i la Federació de 
Motociclisme.
 

dascuna de les zones. A les 
tres seus es realitzen les ma-
teixes activitats.
La inscripció es va fer de for-
ma telemàtica. 
Per tal de garantir el Casal a 
les famílies que més el ne-
cessiten, perquè no tenen 
amb qui deixar els infants, es 
va crear un barem de puntu-
ació que va tenir en compte 
aspectes com la necessitat 
de cura, el nivell de vulnera-
bilitat, les famílies monopa-

rentals i nombroses i el lloc 
de residència.
En referència als preus, s’han  
mantingut els de l’any ante-
rior. També s’han mantingut 
els descomptes habituals 
(25% per al segon germà 
inscrit i 30% per a famílies 
monoparentals i nombroses), 
així com les beques atorga-
des per Serveis Socials.
Aquest Casal d’estiu especial 
2020 compta amb 94 partici-
pants. 

Tornen Els Pastorets
Vist l’èxit de la representació, 
l’Ajuntament ha decidit tornar 
a programar Els Pastorets, tot 
i que estava previst fer-los de 
forma bianual. Així, doncs, es 
torna a convocar la ciutadania 
per participar en aquesta tradi-
cional representació nadalen-
ca.
S’estan cercant actors i actrius 
amb l’objectiu de poder co-
mençar a distribuir papers.
Tothom hi te cabuda! Homes, 
dones, infants, joves ... tant és 

si voleu ser protagonistes com 
participar en algun paper se-
cundari.
Si vols formar part de l’elenc 
d’Els Pastorets de Lliçà 
d’Amunt 2020 has d’inscriu-
re’t deixant les teves dades al 
formulari que trobaràs al web 
municipal.
Ens posarem en contacte amb 
tots els inscrits per fer una pri-
mera reunió, el divendres 17 de 
juliol a les 19h a la biblioteca.
Comptem amb vosaltres!
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Reobertura d’equipaments  
i represa de serveis
A mesura que avançava la desescalada, Lliçà d’Amunt anava reobrint 
equipaments i reprenen serveis.

A la reobertura de les Deixa-
lleries, el passat 4 de maig, 
amb horari reduït i control 
d’aforament, i a la reobertura 
del Mercat setmanal, el passat 
10 de maig, tot i que amb res-
triccions, s’hi va afegir, el pas-
sat 1 de juny, la reobertura de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres, però 
amb horari i serveis limitats. 
Aquest mateix dia es restablia 
el servei ordinari de recollida 
de residus i neteja viària amb 
el treball simultani de tota la 
plantilla habitual. Això es va 
traduir en què alguns serveis 
que funcionaven menys dies o 
no funcionaven es van restablir 
amb normalitat: les deixalleries 
del centre i de Palaudàries van 
tornar a l’horari normal; les re-
collides de trastam a domicili i 
de cartró comercial es van res-
tablir; la neteja de l’eix comer-
cial del centre urbà també es 
va restablir.
A partir de l’entrada en vigor 
de la Fase 2 de la desescalada 
al nostre municipi, el passat 8 
de juny, l’Oficina d’Atenció  a 
la Ciutadania (OAC) i la regi-

doria d’Acció social van re-
prendre l’atenció presencial, 
però amb cita prèvia, per tal 
de respectar les mesures hi-
gièniques i de distanciament 
social establertes. Aquesta 
atenció presencial estava in-
dicada només per a urgènci-
es i persones grans i vulnera-
bles. Fora d’aquests casos, 
es mantenia la prioritat de trà-
mits i atenció telemàtica (via 
telèfon, videotrucada, correu 
electrònic i web municipal).
En relació als Punts d’Infor-
mació a la Ciutadania (PIC) 
dels Centres Cívics, l’obertura 
es farà al juliol, un cop iniciada 

la fase 3 de la desescalada. 
El mateix 8 de juny, Transports 
de Lliçà d’Amunt (TLA) va 
augmentar el servei del 56% 
al 81% (en la Fase 1 ja havia 
augmentat del 33% al 56%). 
Durant el mes d’agost, el ser-
vei funcionarà amb l’horari ha-
bitual d’aquest mes. 
I, aquest mateix dia, les esco-
les bressol municipals van re-
obrir les portes, amb totes les 
mesures higièniques i de pre-
venció establertes, per acollir 
29 infants que havien sol·li-
citat reincorporar-se i acabar 
presencialment aquest curs 
escolar. 

Els restableixen tots els 
serveis de recollida de 
residus i neteja viària
A mesura que anàvem avan-
çant en la desescalada, es van 
anar restablint o tornant a l’ho-
rari habitual els serveis munici-
pals.
El passat 1 de juny es va res-
tablir el servei ordinari de reco-
llida de residus i neteja viària 
amb el treball simultani de tota 
la plantilla habitual. Això vol dir 
que alguns serveis que funci-
onaven menys dies o no fun-
cionaven es van restablir amb 
normalitat:
- Deixalleria del centre i dei-
xalleria de Palaudàries: horari 
normal
 - Recollida de trastam a domi-
cili: restabliment del servei
- Recollida de cartró comercial 
de dimecres: restabliment del 
servei
- Neteja de l’eix comercial del 
centre urbà: restabliment del 
servei
Cal dir que, a partir del descon-

finament, que ha portat major 
presència de gent al carrer, es 
va habilitar, de manera tempo-
ral, el sistema de neteja de car-
rers amb aigua (aigua-batre), a 
través d’una barra difusora del 
camió rentacontenidors, per 
millorar-ne la higiene. Aquest 
servei prioritza els llocs on hi 
ha més presència de gent i 
tots els carrers principals de 
tots els barris. El producte que 
s’utilitza és un detergent tensi-
oactiu, recomanat en els crite-
ris i recomanacions de neteja 
i desinfecció de carrers durant 
la pandèmia de la Covid19.
Aquest tipus de neteja de car-
rers es fa normalment en zones 
d’alta densitat de població i ús 
molt intens de la via pública. 
Com que no és el cas de Lli-
çà d’Amunt i tenint en compte 
el consum significatiu d’aigua,  
no es preveu destinar personal 
a aquesta feina de manera fixa.
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Retorn a l’escola bressol
Les escoles bressol municipals van reobrir les portes, el passat 8 de 
juny, amb totes les mesures higièniques i de prevenció establertes, 
per acollir 29 infants que van sol·licitar reincorporar-se i acabar 
presencialment aquest curs escolar. 

La Generalitat va anunciar la 
reobertura dels centres esco-
lars a partir de l’entrada en 
la Fase 2 de la desescalada i 
l’Ajuntament va decidir oferir 
la possibilitat de retorn a les 
aules dels infants de les esco-
les bressol municipals a par-
tir del passat 8 de juny, quan 
Lliçà d’Amunt va entrar en 
aquesta fase.
Per això, l’equip de mestres 
de les dues escoles bressol 
municipals van elaborar un pla 
de reobertura amb totes les 
mesures higièniques i de pre-
venció dictades per l’adminis-
tració autonòmica. En aquest 
sentit, van reorganitzar els es-
pais interiors i exteriors, i van 
adaptar la ràtio a la normativa 
de 5 infants per mestra.
L’Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna va reobrir 

amb 16 infants i l’Escola 
Bressol Municipal Palau-
dàries ho va fer amb 13 in-
fants. Aquestes van ser les 
sol·licituds rebudes.
Així, doncs, el passat 8 de juny, 
les escoles bressol municipals 
Nova Espurna i Palaudàries va 

reobrir les portes per acollir 
aquests 29 infants, «amb sen-
sacions molt diferents i noves 
per tothom, degut a la nova si-
tuació, però no deixant mai de 
banda el sentiment d’acompa-
nyament a l’infant», diu l’equip 
educatiu. 

Matriculacions escolars
Per a  la formalització de la ma-
trícula, cada centre educatiu ha 
de  gestionar  el  tràmit  a tra-
vés  de  cites  prèvies.  També  
es  pot substituir  la  gestió  pre-
sencial  per  a  la  confirmació  
de matrícula i l’enviament de la 
documentació  necessària  a 
través d’un correu electrònic a 
la bústia del centre.
Les matriculacions a Educació 
Infantil de segon cicle, Primà-
ria i ESO seran del 13 al 17 de 
juliol. Els alumnes de Batxille-
rat podran fer la matrícula del 
8 al 14 de juliol –els pendents 
de l’avaluació de setembre, del 
7 al 10 de setembre-. I, els dels 
Cicles de Grau Mitjà i Grau 
Superior d’FP i d’Arts plàsti-
ques i disseny, entre l’1 i el 7 
de setembre.

Resultat de les preinscripci-
ons

Les preinscripicons a les esco-
les bressol municipals van ser 
les següents: 
- Escola Bressol Municipal Nova 
Espurna: 8 lactants; 24 d’ 1-2 
anys; i 10 de 2-3 anys
- Escola Bressol Municipal Pa-
laudàries: 2 lactants; 9 d’1-2 

anys; i 5 de 2-3 anys 
Les preinscripicions a P3 van 
ser les següents:
- Escola Els Picots: 40
- Escola Miquel Martí i Pol: 26
- Escola Rosa Oriol i Anguera: 
50
Les preinscripcions a 1r d’ESO 
van ser les següents:
- Institut Hipàtia d’Alexandria: 35
- Institut Lliçà: 113

Matriculacions per al PFI 
d’Auxiliar d’Hoteleria
EL PFI és un programa de for-
mació i inserció adreçat a jo-
ves d’entre 16 i 21 anys que 
no han graduat en ESO, on 
els alumnes realitzen mòduls 
de formació bàsica i formació 
professional que els prepara 
tant per incorporar-se al món 
professional com per conti-
nuar amb els estudis de Grau 
Mitjà. 
El PFI d’Auxiliar d’Hoteleria: 
cuina i serveis de restauració 
que es realitza a Lliçà d’Amunt 
té una durada d’un curs esco-
lar (1000 hores) de les quals 
180 hores es fan en restau-
rants de la zona. L’alumnat que 
obté el títol té un certificat de 
professionalització de nivell 1.
El proper 3 de juliol es publi-
carà la llista definitiva d’adme-
sos, El període de matriculaci-
ons serà del 6 al 17 de juliol.
Es prioritzarà la matrícula de 

forma telemàtica. Trobareu el 
full de sol·licitud de matrícula 
al web municipal. 
Per a més informació, podeu 
posar-vos en contacte amb  la 
regidoria d’Educació: 647 949 
466 o llam.educació@llica-
munt.cat.

Beques d’escolarització i 
menjador d’escola bressol 
i ajudes per material i 
sortides escolars
L’Ajuntament ha obert el perí-
ode de sol·licituds per als ajuts 
individuals de material i sorti-
des escolars, i d’escolaritza-
ció i menjador de les escoles 
bressols municipals per al curs 
2020-2021, que tindran lloc del 
15 de juny al 3 de juliol . 
Aquest any, amb motiu de la 
Covid-19, les sol·licituds s’hau-
ran de fer de forma telemàtica 
a través de la web municipal 
(llam.cat/ajutsescolars), on 
també trobareu les bases de les 
convocatòries i la documenta-
ció requerida. 
Per fer el tràmit de forma tele-
màtica, el primer pas és om-
plir el formulari en línia amb 
les dades sol·licitades. Un 

cop rebuda la sol·licitud, la 
regidoria d’Acció Social con-
tactarà amb les persones sol-
licitants perquè facin arribar, a 
través del correu electrònic, la 
documentació necessària per 
tramitar l’ajut. 
Excepcionalment, en els casos 
que no es pugui fer la tramita-
ció telemàtica, es podrà trucar 
al telèfon 93 860 72 20 per de-
manar suport per realitzar el 
tràmit telemàtic o per demanar 
cita prèvia. 
Les persones amb cita prèvia 
s’hauran d’adreçar, en l’horari i 
data acordats prèviament, a la 
regidoria d’Acció Social situada 
a la primera planta del número 8 
del carrer de Rafael Casanova.
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L’Ajuntament reprèn l’atenció 
presencial
L’Oficina d’Atenció  a la Ciutadania (OAC) i la regidoria d’Acció social 
van reprendre l’atenció presencial el passat 8 de juny. 

Tot i que s’han de continuar 
prioritzant els tràmits i l’aten-
ció telemàtica (via telèfon, vi-
deotrucada, correu electrònic 
i web municipal), l’Ajuntament 
va reprendre l’atenció presen-
cial, coincidint amb l’entrada 
de Lliçà d’Amunt a la Fase 2 de 
la desescalada. Aquesta aten-
ció presencial només és per a 
urgències i persones grans i 
vulnerables, i  per aquells ca-
sos on la tramitació telemàtica 
no sigui possible.   
L’atenció presencial es fa res-
pectant les mesures higièni-
ques i de distanciament social 
establertes. Per això, només 
s’atén amb cita prèvia (OAC: 
93 841 52 25; regidoria d’Acció 
social: tel. 93 860 72 20; horari: 
de dilluns a divendres de 9h a 
13h i dilluns de 16h a 19h; tam-
bé es pot demanar a través del 
web municipal). 
Aquestes oficines s’han equi-
pat amb pantalles protectores, 
gel hidroalcohòlic i senyalit-
zació d’espais. Les visites es 
realitzen en una sala àmplia i 
amb ventilació, on pot garan-
tir-se la distància de seguretat. 
De tota manera, amb la finalitat 
de garantir al màxim la segu-
retat de tothom, també es de-

mana que s’arribi puntual a la 
cita, per evitar cues i esperes, i 
que tothom porti mascareta.  A 
l’entrada de l’Ajuntament i les 
oficines de la regidoria d’Acció 
social trobareu un cartell amb 
informació sobre les mesures 
de seguretat establertes.
En referència a la regidoria 
d’Acció social, el Punt d’As-
sessorament a Dones sobre 
Igualtat d’Oportunitats (PADI) 
continua atenent telemàtica-
ment i ha habilitat els matins 
de dimarts per a l’atenció pre-
sencial d’aquells casos que ho 
requereixin. Per la seva banda, 
l’Espai Creix també continua 
fent atenció telemàtica als in-
fants i joves, així com a les se-

ves famílies, oferint suport en 
el reforç escolar i en l’acompa-
nyament dels i les menors i el 
seu entorn; però, pot concer-
tar-se cita prèvia per a entre-
vistes amb els familiars (673 37 
53 18). I, per a sol·licituds de 
beques i ajuts de lloguer, s’ha 
habilitat un dia setmanal per 
a l’atenció presencial de les 
persones amb dificultats per 
accedir a la tramitació electrò-
nica i que així ho sol·licitin. Per 
altra banda, la regidoria atén 
les urgències socials i el seu 
seguiment oportú en l’horari 
habitual.    
Podeu consultar l’estat dels 
serveis i equipaments de Lliçà 
d’Amunt al web municipal. 

Reobertura dels PIC dels 
Centres Cívics
Aquest mes de juliol i un cop 
iniciada la fase 3 de la deses-
calada, els Punts d’Informació 
a la Ciutadania (PIC) situats 
als Centre Cívic Ca l’Artigues i 
al Centre Cívic Palaudàries re-
obriran amb el seu horari ha-
bitual: de dilluns a divendres, 
de 16h a 20h.
Els tràmits que atendran seran 
els habituals, menys el comu-

nicat de crema, ja que no n’és 
temporada: Recollida de tras-
tam; Queixes/suggeriments va-
ries; Visites; Emissió de volants 
d’empadronament/convivència.
L’atenció es farà amb cita prè-
via: Centre Cívic Ca l’Artigues 
(93 860 73 50 - cc.calartigues@
llicamunt.cat); Centre Cívic Pa-
laudàries (93 864 60 10 - cc.pa-
laudaries@llicamunt.cat).

Activitats juvenils  
amb places limitades  
i inscripció prèvia
Durant el mes de juliol i un 
cop iniciada la fase 3 de la 
desescalada, l’Espai Jove “El 
Galliner” oferirà diferents ta-
llers i activitats a l’aire lliure 
per als i les joves del munici-
pi. Es portaran a terme amb 
totes les mesures higièniques 
i de prevenció establertes, i, 
per participar-hi, caldrà ins-
cripció prèvia, ja que les pla-
ces seran limitades. 
A més, l’Espai Jove seguirà 

oferint el seu servei d’asses-
sorament de forma presencial 
amb cita prèvia.

Des del passat 9 de juny, les 
persones que no van poder 
viatjar amb l’IMSERSO que es 
gestiona des del Casal de la 
Gent Gran per la situació de la 
Covid-19 i van pagar el bitllet i 
el trasllat amb bus, poden de-
manar el retorn dels diners.
Per fer-ho, han de trucar al Ca-
sal de la Gent Gran per dema-
nar cita prèvia: telèfon 93 841 
61 55. El dia i hora proposats, 
han d’anar al Casal amb l’ori-
ginal del bitllet i el responsable 
del Casal s’encarregarà de fer 
totes les gestions. L’atenció 

telefònica i presencial amb cita 
prèvia es fa els dimarts i els di-
jous de les 9 del matí a la 13 
del migdia. 
En el moment de tancar l’edi-
ció d’aquest butlletí, aquest 
horari d’atenció al públic esta-
va previst ampliar-se en funció 
de la progressió de les dife-
rents fases de la desescalada. 

Retorn dels diners  
de l’IMSERSO

notícies de l’Ajuntament
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La Biblioteca després  
de la COVID-19
La COVID-19 ha canviat la nostra manera de relacionar-nos, d’anar 
a comprar, de trobar-nos amb els familiars i amics, i també d’anar a 
la biblioteca. 

La biblioteca va reobrir les se-
ves portes el passat 1 de juny, 
i com tots els equipaments, 
ha hagut d’anar-se adaptant 
a les indicacions establertes 
i anar oferint els serveis per-
mesos a cada fase. Ha estat 
un gran canvi, però cal no 
oblidar que la salut de tothom 
és el més important ara. 

ESPAI SEGUR I DE CONFI-
ANÇA

La Biblioteca Ca l’Oliveres és 
un equipament municipal co-
gestionat amb la Diputació de 
Barcelona, i això ha implicat 
una gran coordinació entre 
les dues administracions per 
poder obrir l’equipament amb 
totes les mesures de segure-
tat i d’higiene establertes pel 
BOE i seguint les recomana-
cions dels protocols elaborats 
per les dues administracions.

Quines mesures pren la bi-
blioteca perquè jo pugui 
agafar un document amb 
seguretat?
- Els llibres, revistes, pel·lí-
cules, etc. han estat tancats 
dins la biblioteca tot el temps 
de confinament i el virus ja no 
hi és present.

- Una vegada el personal ha 
accedit a l’equipament ho ha 
fet amb les mesures de segu-
retat i d’higiene marcades per 
un protocol estricte.
- Neteja de mans, ús obligato-
ri de la mascareta i distància 
de seguretat. Aquestes me-
sures es tenen en compte de 
cara a l’usuari i entre l’equip 
de la biblioteca.
- No es permet l’accés a la 
col·lecció per part dels usua-
ris, de moment.
- El personal de la biblioteca 
fa rentat de mans cada vega-
da que agafa un document 
del prestatge per deixar-lo en 
préstec a un usuari.
- Els llibres retornats pels usu-
aris són posats en quarante-
na. El retorn de documents es 
fa amb guants i es posen dins 
de caixes precintades, i han 
de quedar tancats en un espai 
on ningú pot accedir durant 
14 dies. Passat aquest temps 
els documents ja poden tor-
nar a prestatge.

SERVEIS AMB CITA PRÈVIA

Cal demanar cita prèvia per 
fer préstec de documents i 
qualsevol servei que ofereixi 
la biblioteca.

Com puc demanar la cita 
prèvia?
• Per telèfon. 938 607 116
• Per correu electrònic: b.lli-
cam.@diba.cat
• A través del formulari de cita 
prèvia que es troba al web 
municipal: llam.cat/citaprevia.

Com puc agafar un docu-
ment en préstec sinó puc 
accedir a la col·lecció?
• Pots consultar el Catàleg de 

la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals, l’ALADÍ. http://aladi.
diba.cat/. Es pot buscar per 
títol, autor i tema. I cal limi-
tar-ho a la biblioteca de Lliçà 
d’Amunt.
• Una vegada s’han buscat 
els llibres que es volen i s’ha 
comprovat que estant dis-
ponibles a la biblioteca de 
Lliçà d’Amunt, es poden de-
manar per correu electrònic 
o per telèfon o bé escriure 
en el formulari de cita prè-
via. D’aquesta manera, quan 
s’acudeixi a la cita, el perso-
nal de la biblioteca ja tindrà 
els documents preparats.

I sinó tinc clar quins docu-
ments vull agafar en prés-
tec?
• Et pots posar en contacte 
amb la biblioteca, sigui per 
telèfon o correu electrònic i 
l’equip de la biblioteca t’as-
sessorarà.
• El personal t’orientarà per 
agafar allò que vols i també 
et pot recomanar novel·les, 
contes, pel·lícules... Demana 
sense problema.
• Et podem preparar lots de 5 
o 6 llibres de la mateixa temà-
tica, gènere, revistes, pel·lícu-
les, etc. i mirar-te i/o llegir-te 
els que més et convencin.

Que la COVID-19 no ens faci 
deixar de llegir i de freqüen-
tar les biblioteques!

* La informació que es dóna 
a la notícia pot haver canvi-
at una vegada es publiqui el 
butlletí, ja que tot depèn de 
l’evolució de la desescala-
da i del que vagi establint el 
Ministeri de Sanitat. 

Què es pot agafar  
en préstec?
A continuació oferim una mos-
tra dels documents que es po-
den demanar en préstec, amb 
cita prèvia, i tenir a casa durant 
30 dies mínim, amb l’objectiu 
de facilitar a aquells usuaris i 
usuàries que no estant habitu-
ats a consultar el catàleg Aladí. 
Es recomana seguir les xarxes 

socials de la biblioteca on es 
va fent difusió de diferents do-
cuments per agafar en préstec. 
Recordem que es poden aga-
far contes infantils, novel·les, 
còmics, revistes, llibres de di-
ferents temàtiques i pel·lícules. 
I també hi trobareu les nove-
tats d’aquest Sant Jordi.

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
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A partir de la Fase 2 de la desescalada, TLA va tornar a augmentar 
el servei del 56% al 81%. Durant el mes d’agost funcionarà amb 
l’horari habitual d’aquest mes.  

El servei de transport urbà es 
restableix progressivament

A partir de l’entrada en vigor 
de la Fase 2 de la desescala-
da al nostre municipi, el pas-
sat 8 de juny, Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) va tornar 
a augmentar el servei i va pas-
sar a funcionar en un 81% 
amb 74 expedicions al dia. 
Totes les línies van passar a 
estar operatives de dilluns a 
dissabte, excepte l’A1 que ho 
va fer dins de la seva configu-
ració habitual de dilluns a di-
vendres.
Fins ara, el servei funcionava 
al 56% amb 61 expedicions 
al dia: les línies A3, A7, A11, 
A21, A22 i A40, de dilluns a 
dissabte; no funcionava diu-
menges i festius.
Durant el mes d’agost el ser-
vei funcionarà amb l’horari ha-
bitual d’aquest mes.
Podeu trobar els horaris actu-
alitzats a llam.cat/tla.

Restabliment progressiu

Al principi de la declaració de 
l’estat d’alarma, el servei de 
Transports de Lliçà d’Amunt 
va funcionar amb normalitat, 
garantint la distància entre els 
usuaris de més d’un metre. 
Sagalés, empresa que gesti-
ona el servei de bus urbà, va 
intensificar la neteja dels au-
tobusos i habilitar dispensa-
dors de gel hidroalcohòlic. A 
més, per tal d’incrementar la 
protecció del personal dels 
operadors davant eventuals 
contagis, la Genera litat va 
determinar la supressió de 
la venda de bitllets als auto-
busos (sempre que hi hagués 
altres alternatives d’adquisició 
dels títols de transport).
A partir del 18 de març, però, 
només van funcionar les línies 

A3, A7, A11, A21, A22 i A40 
en uns horaris determinats. 
I va quedar suspès el paga-
ment amb monedes i bitllets 
a l’auto bús (només s’accep-
taven títols); tampoc es feien 
bescanvis dels títols.
A partir del 3 d’abril, hi va ha-
ver noves reduccions en les 
línies A3, A7, A11, A21, A22 i 
A40 que operaven de dilluns 
a dissab te; no operaven diu-
menges i festius. El servei no-
més funcionava en un 33%.
Quan va començar el descon-
finament, amb l’entrada en 
vigor de la Fase 1 de la de-
sescalada al nostre municipi, 
a partir del dilluns 25 de maig, 
es va incrementar l’oferta del 
servei de Transports de Lliçà 
d’Amunt, que va passar a fun-
cionar de dilluns a dissabte al 
llarg de tot el dia, la qual cosa 
va representar un increment 
del servei del 33% al 56%. 
Les línies operatives eren A3, 
A7, A11, A21, A22 i A40, amb 
els horaris que corresponien a 
un dia feiner del mes d’agost.
Quan Lliçà d’Amunt va entrar 

en la fase 2 de la desescala-
da, el passat 8 de juny, TLA va 
augmentar el servei del 56% 
al 81%.
Durant el mes d’agost, el ser-
vei funcionarà amb l’horari ha-
bitual d’aquest mes.

Mesures de seguretat

Recordem que, com a mesu-
res de seguretat sanitària, és 
obligatori l’ús de mascaretes 
(durant l’estat d’alarma, s’han 
repartit mascaretes entre els 
usuaris de TLA) i només es 
pot accedir a l’autobús pa-
gant amb els títols de trans-
port vigents.
Els vehicles disposen de totes 
les mesures informatives de 
seguretat.

Canvi de configuració de 
la circulació en un tram 
de l’avinguda dels Països 
Catalans 
Per tal de millorar el trànsit, 
augmentar la seguretat i paci-
ficar la zona, l’Ajuntament farà 
modificacions del sentit de la 
circulació en el tram de l’avin-
guda dels Països Catalans 
que va del carrer del Tenes al 
carrer de Formentera, uns 525 
metres de vial recte. 
Aquest tram de l’avinguda 
dels Països Catalans passa-
rà de l’estat actual de doble 
sentit a una configuració de 
sentits enfrontats de circu-
lació: entre els carrers Tenes 
i Castelló de la Plana (300 
metres) la circulació serà en 
sentit nord i entre els carrers 
de Formentera i Castelló de 
la Plana (225 metres), serà en 
sentit sud. 
Amb aquesta divisió es pretén 
desincentivar el trànsit de pas 
i reduir la longitud dels trams 
rectes on poder agafar velo-
citat. 
A més, aquesta nova configu-
ració del vial permetrà dupli-
car el nombre de places d’es-
tacionament en calçada.
Els dies 1, 2 i 3 de juliol es fa-
ran les actuacions de senyalit-
zació consistents a pintar les 
marques vials i fer els canvis 
en la senyalització vertical de 
tot el sector. 
Aquesta és una de les pri-
meres actuacions de l’Estudi 
de Mobilitat Urbana Sosteni-
ble (EMUS) que ha elaborat 
l’Ajuntament amb l’objectiu 
d’aconseguir una foto del pre-
sent, una projecció del futur 
i un conjunt de propostes (a 
curt, mig i llarg termini) per mi-
llorar la mobilitat i les condi-

cions de salut de la població. 
Una de les problemàtiques ac-
tuals detectades a l’EMUS és 
l’ús d’alguns vials urbans com 
a xarxa principal de comuni-
cació, que comporta un nom-
bre elevat de vehicles i velo-
citats inadequades i, per tant, 
perillositat i incomoditat per al 
veïnat. L’actuació a l’avinguda 
dels Països Catalans respon a 
aquesta problemàtica. 
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Sentits actuals de circulació

Canvis sentits de circulació
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Sentits actuals de circulació

Canvis sentits de circulació
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Serveis virtuals  
de la Biblioteca
Durant el confinament la biblio-
teca ha tirat endavant els clubs 
de lectura i les últimes trobades 
de la temporada s’han portat a 
terme en format virtual. El curs 
ACTIC nivell mitjà, que va co-
mençar a finals de gener i que 
va quedar interromput amb el 
confinament, també es va re-
prendre virtualment per acabar 
les últimes sessions i comple-
tar-lo. 
A part d’aquestes activitats s’ha 
continuat oferint hores del conte 
i sessions de foment a la lectura, 
com també activitats derivades 
de les celebracions, com Sant 
Ponç, que s’han ofert en línia a 
través de les xarxes socials de 
la biblioteca, i que es poden vi-
sualitzar encara. 
S’han elaborat guies de reco-
manacions de lectures, que es 
poden trobar a l’eBiblio i que es 
poden consultar al següent en-
llaç https://issuu.com/bllicam-
co/docs, i s’han difós serveis 
virtuals de la XBM per passar 
aquest temps a casa més entre-
tinguts, tot llegint i aprenent. 
I ara, passat el confinament, 
continuem recordant que el ser-
vei de préstec de llibres elec-
trònics eBiblio.cat https://ca-

talunya.ebiblio.es/opac/  és un 
servei que complementa la col-
lecció física de la biblioteca i que 
cada vegada ofereix més oferta 
documental. Igualment amb 
el servei de pel·lícules en línia, 
E-film. Per accedir-hi cal dispo-
sar del carnet de biblioteca. 
I a la Biblioteca Virtual s’hi po-
den trobar diferents recursos 
que ens poden entretenir i a la 
vegada culturitzar com els pres-
tatges virtuals, NAXOS Music 
Library (música en línia) i GÈ-
NIUS, https://genius.diba.cat/, 
el portal web adreçat a infants 
on es troben jocs, recomanaci-
ons de lectures i pel·lícules, arti-
cles i personatges interessants, 
etc. 

Facebook: https://www.facebo-
ok.com/caloliveres
Twitter: https://twitter.com/bib-
caoliveres
Instagram:@bibcaoliveres
Issu: http://issuu.com/bllicam-
co/docs
Bloc: https://bibliotecallicamunt.
wordpress.com/
I també Canal de Youtube on 
es poden trobar les activitats de 
contes, Sant Ponç, recomanaci-
ons de lectures, etc. 

Celebracions amb propostes en línia
Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones 

El 28 de maig es va celebrar el 
Dia Internacional d’Acció per 
a la Salut de les Dones. Com 
cada any, l’Ajuntament va pre-
parar algunes activitats, en-
guany adaptades a la situació 
actual de confinament. 
El Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones (el 
28 de maig) sorgeix a partir 
d’una reunió realitzada des-
prés de la V Trobada Interna-
cional Dona i Salut celebrada 
l’any 1987 a Costa Rica. La 
Xarxa de Salut de les Dones 
Llatinoamericanes i del Carib 
va proposar el 28 de maig com 
una data per a la mobilització i 
la reivindicació, on la salut de 
les dones fos la protagonista, 
amb la intenció de fer visibles 
les desigualtats de les dones 
en temes de salut i afavorir les 
polítiques públiques que pro-
moguin la cura de la salut de 
les dones.
Per commemorar aquesta 
efemèride, el Pla d’Igualtat 
Dona-Home (PADI) de la regi-
doria d’Igualtat, gènere i LGT-
BI i la regidoria d’Acció Social 
elaboren cada any un progra-
ma d’activitats centrades en la 
millora de la salut de les do-
nes des de diferents perspec-
tives. Aquest any, les circums-

tàncies van obligar a adaptar 
el programa per presentar les 
activitats de forma telemàtica:
- Pràctica de mindfulness, les 
20 respiracions conscients. 
Per posar en pràctica d’una 
forma diària en qualsevol mo-
ment del dia; aquesta pràcti-
ca ens pot ajudar a “alliberar 
tensions del nostre cos i dels 
nostres sentiments” aportant 
beneficis de cura a la nostra 
salut.
- Presentació de les dues 
guies elaborades per l’Insti-
tut de la Dona del Ministeri 
d’Igualtat: Dones grans i ac-
tivitats físiques i Salut mental 
de les Dones.

Dia Internacional de l’orgull 
LGTBI

Amb motiu de la celebració 
del 28 de juny, Dia Interna-
cional de l’orgull LGTBI, les 
regidories d’Igualtat, Gènere 
i LGTBI i d’Acció Social van 
convocar el I Certamen de ví-
deos per l’alliberament LGTBI
L’objectiu del concurs era do-
nar veu a la lluita pels drets del 
col·lectiu LGTBI i defensar la 
diversitat afectiva, sexual i de 
gènere.
D’acord amb les bases del 
concurs, podien participar-hi 
les persones residents al mu-
nicipi en dues categories se-
gons l’edat: de 12 a 16 anys i 
a partir de 16 anys. La perso-
na guanyadora de cada cate-
goria guanyava 150 euros i un 
lot de llibres. Els vídeos havi-
en de ser originals, inèdits, en 

format mp4 i amb una durada 
màxima de dos minuts. Les 
obres es podien presentar fins 
el 20 de juny i el veredicte es 
va fer públic el 29 de juny, a 
través del web i les xarxes so-
cials municipal, on es van pu-
blicar els vídeos guanyadors.
També es va fer difusió, a tra-
vés del web i les xarxes mu-
nicipals, d’una guia de contes 
i llibres infantils, una cançó i 
una selecció de curtmetrat-
ges, que ens convidaven a 
reflexionar sobre la diversitat 
afectivasexual i de gènere. I, 
també en el web municipal, 
es va presentar el Dia Inter-
nacional de l’Orgull LGTBI, en 
forma de joc, amb unes pro-
postes que ens ajudaven a 
conèixer unes pinzellades del 
col·lectiu    LGTBI:  concep-
tes, història, lluites, drets, etc., 
d’una manera entrentinguda i 
amena. 
Per altra banda, aquest any, 
l’Ajuntament va penjar 3 lo-
nes en el triangle informatiu 
que hi ha davant de l’Ajunta-
ment amb la bandera LGTBI, 
un lema i la història de perquè 
es commemora aquest dia. 
Aquestes lones es queda-
ran instal·lades un temps per 
mostrar el suport de l’Ajunta-
ment a aquest col·lectiu.
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Cloenda del Consell 
d’Infants

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

C/ Rafael de Casanova, 17 
08186 Lliçà d’Amunt 
 93 841 65 56 

www.escoladangles.com 

30 anys 
Matrícula oberta 

►A més a més, 
►Tàndems 

►Tallers de manualitats
►I moltes coses més!!! 

 
 

  

 

Grups reduïts 
 

Seguiment 
individualitzat de 

l’alumne

Grups de nens (a partir 
de 3 anys), 

adolescents i adults

Multimèdia, Videoteca 
& Biblioteca

Sessions de conversa 
& tutories

Preparació per 
exàmens oficials 

Nivell fins a
Proficiency 

 

CASALS D’ESTIU 

Casal per nens i nenes 
Casal comunicatiu per 

joves  Novetat !!! 

CURSOS D’ESTIU 

Cursos intensius 
d’anglès general 

CURSOS DE PREPARACIÓ 

del FIRST (FCE) i 
ADVANCED (CAE) per 

convocatòria Juliol 

CURSOS DE CONVERSA  

CURSOS 
PERSONALITZATS 

Els nens i nenes que formen el 
Consell d’Infants del municipi 
van celebrar la cloenda d’aquest 
curs 2019-2020 el passat 5 de 
juny. En aquest acte, el Consell 
d’Infants lliura a l’Alcalde totes 
les propostes i aportacions que 
han sorgit durant el curs amb 
l’objectiu de treballar-les i po-
der-les portar a terme. Aquest 
any, la cloenda es va fer de 
forma telemàtica i sense la pre-
sència de professors i familiars, 
però si que va comptar amb la 
participació de l’Alcalde, Ignasi 
Simón, i el regidor d’Educació, 
Fran Sánchez.
Els consellers i conselleres es 
van mostrar molt satisfets amb 
els resultats obtinguts durant 
aquest curs i van coincidir en 
què tornarien a formar part del 
Consell d’Infants. 
L’Alcalde els va recordar l’impor-
tància de la seva tasca dins del 
municipi i els va agrair tota la fei-
na realitzada. 
Entre les propostes presentades 
pels nens i nenes del Consell 
d’Infants, s’estudiarà la manera 
d’anar caminant a l’escola de 
forma segura, es donarà suport 
per portar a terme una campa-
nya de sensibilització per al re-
ciclatge i es crearà un cinema a 
la fresca. En  relació a aquesta 

darrera proposta, el regidor 
d’Educació va encomanar-los 
que siguin ells els encarregats 
de portar-ho a terme de cara al 
curs vinent. De fet, ells tindran 
un paper indispensable per por-
tar a terme totes les propostes. 
Els nens i nenes del Consell d’In-
fants (Lliçanens) són la veu dels 
més menuts del poble i han de-
mostrat, un cop més, que ho fan 
d’allò més bé.
L’anterior sessió del Consell 
d’Infants, que va tenir lloc el 
passat 8 de maig, de forma tele-
màtica, també va comptar amb 
la participació de l’Alcalde i el re-
gidor d’Educació, que van expli-
car alguns projectes que estan 
en marxa, especialment, el de la 
gratuïtat de llibres de text, que 
va tenir molt bona acollida.
En sessions anteriors, els nens 
i nenes del Consell han realitzat 
diferents activitats, com visitar 
la Biblioteca per aprendre el seu 
funcionament i proposar nous 
llibres o organitzar una activitat 
dins del actes de commemora-
ció del Dia de la Dona. D’altres 
activitats van quedar pendents 
per la situació actual, però es 
portaran a terme quan sigui pos-
sible: visitar  la Policia Local o re-
alitzar una jornada per a la neteja 
del riu Tenes. 

Amb l’entrada a la Fase 2 de desconfinament progressiu, el mercat 
setmanal va passar de tenir només parades d’alimentació a comptar 
amb parades de tot tipus. Tot i això, els paradistes es van dividir 
en dos torns per assistir-hi en diumenges alternatius: 44 parades 
diferents cada diumenge de forma alterna. 

El mercat setmanal, ja amb 
parades de tot tipus

La iniciativa de comptar amb 
la meitat de les parades en 
diumenges alterns donava la 
possibilitat a tots els paradis-
tes de participar en el mercat 
setmanal i permetia respec-
tar les mesures de seguretat 
previstes, principalment la 
distància de 2 metres de se-
paració entre parades.
En el moment de tancar l’edi-
ció d’aquest butlletí, l’Ajun-
tament estava treballant en 
una proposta d’ampliació del 
mercat cap als carrers ad-
jacents per poder acollir el 
100% de les parades mante-
nint la distància de seguretat i 
mantenint també la proximitat 
de les  zones d’aparcament 
municipals. Podeu trobar in-
formació actualitzada al web 
municipal: llicamunt.cat.
Cal recordar que, en relació 
a les parades d’alimentació, 
continua vigent la normati-
va, de manera que no es po-

den tocar els aliments i els 
paradistes han de servir als 
clients.
Les parades que no són d’ali-
ments han de procurar guants 
i solució hidroalcohòlica i pa-
perera per a les deixalles.

En general, cal evitar les aglo-
meracions i els paradistes 
hauran d’informar els clients 
de les mesures higièniques 
de la parada i seguir en tot 
moment les indicacions esta-
blertes.
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Liquidació del Pressupost municipal 2019
El Ple ordinari del passat 28 de maig va donar compte del Decret d’Alcaldia  que aprova la liquidació del Pressupost 
municipal de l’exercici 2019.

El Ple del passat 28 de maig va 
donar compte del Decret d’Al-
caldia número 369, de 15 de 
maig de 2020, pel qual s’aprova 
la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2019.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
explicar la liquidació del pres-
supost municipal del 2019. 
L’Alcalde va dir que hi ha-
via un pressupost inicial de 
17.299.173,99€ i s’hi van afegir 
modificacions pressupostàri-
es per valor de 3.465,262,79€, 
resultant un pressupost defini-
tiu de 20.764.436,69€. Segons 
l’Alcalde, hi va haver més des-
pesa de la prevista perquè al-
gunes inversions del 2018 es 
van endarrerir i es van incloure 
en el 2019. Amb una execució 
del  89,70% de les despeses i 
del 88,27% dels ingressos, Ig-
nasi Simón va dir que la valo-
ració era més que satisfactòria. 
S’ha tancat l’exercici 2019 amb 
un resultat pressupostari ajus-
tat de 1.137.482,02€ (menys 
que l’anterior exercici però amb 
més inversions importants), va 
dir. L’Alcalde també va afegir 
que el romanent de tresoreria 
per a despeses generals havia 
estat de 3.910.843,12€, restat 
un saldo de dubtós cobrament 
de 2.633.442,36€, que ja es té 
en compte “per no agafar-nos 
els dits”. També va destacar 
un fons líquid de tresoreria de 
4.576.802,63€ que, segons va 
dir, “és un coixí important que 
dóna tranquil·litat a l’Ajunta-
ment per afrontar el 2020 i la 
crisi que es viurà”. Ignasi Simón 
també va parlar d’un estalvi net 
d’1.860.946,14€, que ens dóna 
capacitat d’endeutament. I, 
d’una ràtio legal de deute viu del 
31,79%, “una ràtio molt bona”, 
ja que es pot arribar fins al 
110%. L’Alcalde també va ano-
menar dos conceptes que no es 
compleixen: l’estabilitat pressu-

postària i la regla de despesa. 
En relació a l’estabilitat pressu-
postària, el superàvit de finan-
çament és de -122.565,77€, “un 
número insignificant”. En relació 
a la regla de despesa, amb una 
taxa d’increment aprovada pel 
Ministeri del 2,7%, esdevé un 
marge de la regla de la despesa 
de -806.624,85€, “hem gastat 
de més, però s’han fet més in-
versions”, va dir Ignasi Simón, 

que va comentar que moltes 
associacions de municipis havi-
en demanat la flexibilització de 
la regla de la despesa, tenint en 
compte les despeses de Serveis 
Socials. L’Alcalde va qualificar la 
liquidació del pressupost 2019 
de positiva i va dir que garanteix 
la solvència de l’Ajuntament, 
important en aquest moments, 
per permetre encarar les neces-
sitats de la població en relació a 

Pressupost d’ingressos Pressupost de despeses

Resultat pressupostari Romanent de tresoreria

Càlcul de l’estalvi net

Endeutament financer

Estabilitat pressupostària

Regla de despesa

serveis socials i promoció eco-
nòmica. L’Alcalde també va dir 
que confiava en tots els grups 
per continuar treballant conjun-

tament, com s’ha fet recent-
ment arran de la Covid-19 amb 
els decàlegs d’ajudes socials i 
econòmiques per a la població.
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A mesura que es va avançant en la desescalada, es reobren 
equipaments esportius i es reprenen activitats.

Reobertura dels equipaments 
i les activitats esportives

La crisi sanitària de la Covid-19 
va comportar el tancament 
d’equipaments, instal·lacions 
i espais esportius municipals. 
Però, a mesura que anem avan-
çant en la desescalada, s’inicien 
processos de reobertura i re-
presa d’activitats, tot i que obrir 
les portes requereix incorporar 
tots els criteris establerts per les 
autoritats sanitàries.
L’entrada de Lliçà d’amunt a 
la fase 3 de la desescalada ha 
comportat el retorn a una certa 
normalitat esportiva.
S’han pogut reprendre les se-
güents activitats:
- Entrenaments d’esports no 
professionals federats en grups 
de fins a 20 persones (entitats 
esportives).
- Partits esportius amb un mà-
xim d’un terç de l’aforament, 
garantint sempre la separació de 
seguretat entre els espectadors: 
una persona per cada 20 m2.
- Activitats esportives a l’aire 
lliure.
- Obertura del Gimnàs amb un 
aforament màxim d’un terç, sol-
licitant cita prèvia, mantenint les 
mesures de distanciament, ne-
teja i desinfecció del material, i 
sense utilitzar els vestidors.

Funcionament del Gimnàs

Segons l’actual normativa, per a 
l’ús de gimnàs i materials espor-
tius és necessari aplicar les me-
sures adequades de protecció. 
Per això, els esportistes no po-
den compartir cap equip o ma-
terial per a exercicis tècnics o 
entrenaments específics que 
no hagi estat degudament des-
infectat, la qual cosa s’ha de fer 
després de cada ús.
L’accés als vestuaris està res-
tringit, però si que es permet l’ús 
dels lavabos amb una ocupació  

màxima d’una persona, excepte 
en aquells supòsits de persones 
que puguin necessitar assistèn-
cia. També s’ha reforçat la neteja 
i desinfecció dels lavabos garan-
tint-ne sempre l’estat de salubri-
tat i higiene.

Gestió de la cita prèvia per a   
usuaris i entitats

Els usuaris del Gimnàs han de 
sol·licitar cita prèvia a través del 
telèfon de recepció del Pavelló 
d’Esports: 93.860.70.25. Les en-
titats esportives han de sol·licitar 
la cita prèvia a través d’una pe-
tició formal, amb una instància 
genèrica.
El personal de recepció del Pa-
velló d’Esports controla les cites 
prèvies. En el cas de no fer servir 
la cita prèvia, hi ha una sanció 
d’una setmana d’impossibilitat 
de reservar cita.
En relació als entrenaments 
d’entitats esportives, el control 
d’accés va a càrrec del personal 
de recepció en coordinació amb 
els responsables de les entitats 
esportives.

Represa de les activitats diri-
gides presencials

Durant els dies de confinament, 

el servei d’activitats dirigides va 
consistir en vídeos penjats al ca-
nal de Youtube municipal i, més 
endavant, es va passar a oferir 
sessions en directe a través de 
la plataforma Zoom.
A partir de la fase 3 de la deses-
calada, les activitats dirigides en 
directe on line s’han reduït per 
portar a terme activitats dirigides 
presencials, en grups de menys 
de 20 persones, en espais prou 
grans per assegurar la distància 
mínima de seguretat.
En relació a les activitats físiques 
esportives per a la gent gran, es 
restabliran tan bon punt es de-
termini la reobertura dels Casals 
de la Gent Gran i dels Centres 
Cívics.
Per altra banda, la Lliga de lleu-
re de Botxes va haver de finalit-
zar a causa de la pandèmia. La 
previsió és tornar a fer-la a partir 
del mes d’octubre o novembre 
d’enguany. 

La intenció de l’Ajuntament és 
tornar a la normalitat, sempre 
des de la prudència i el compli-
ment estricte de la normativa, 
però sense demorar més del 
que sigui necessari la tornada a 
posar en marxa del servei d’Es-
ports. L’esport lliçanenc s’adap-
ta, però no s’atura.

Acord per al retorn de 
quotes esportives
Totes les entitats esportives 
de Lliçà d’Amunt han arribat 
a un acord per aplicar mesu-
res econòmiques amb l’ob-
jectiu d’ajudar els esportistes 
de les seves entitats que, a 
causa del confinament i de la 
suspensió de les competici-
ons per la crisi sanitària de la 
Covid-19, han vist reduïda la 
seva activitat esportiva.
En el cas dels esports indi-
viduals, on habitualment es 
paga mensualment, amb l’ar-
ribada del confinament es van 
paralitzar els pagaments o es 
van adaptar, com és el cas del 

patinatge artístic que va man-
tenir l’activitat esportiva a tra-
vés de videoconferències.
En el cas dels esports 
d’equip, on és freqüent pagar 
una quota per temporada, 
s’ha acordat aplicar un per-
centatge de descompte en la 
quota de la propera tempo-
rada, segons com s’hagi vist 
afectada l’activitat.
L’Ajuntament agraeix l’esforç 
realitzat per les entitats espor-
tives i la predisposició que han 
demostrat des del primer mo-
ment per ajudar les famílies. 
La suma d’esforços és clau. 

Control de la vespa 
velutina 
Per prevenir i controlar la vespa 
velutina a Lliçà d’Amunt, l’Ajun-
tament va contractar l’empresa 
SERPA per instal·lar i monito-
ritzar 25 paranys en diversos 
punts del terme municipal en-
tre març i octubre. Aquests 
paranys són uns recipients de 
plàstic amb la identificació de 
l’Ajuntament que contenen una 
substància atraient i que estan 
dissenyats per fer la captura es-
pecífica.
Aquesta tasca de monitoritza-
ció té un doble efecte: per una 
banda, permetrà veure l’evo-
lució del nombre i distribució 
de la vespa velutina al llarg del 
temps; i per una altra, evitarà 
la generació de nous nius en 
la mesura en què s’atrapen les 
vespes reina.
La primera revisió dels paranys 
realitzada a mitjans d’abril va 
identificar presència de vespa 
velutina en 18 dels 25 paranys 
i es van capturar 40 reines. 
Aquestes 40 vespes reina cap-
turades signifiquen, com a mí-
nim, 40 nius menys aquesta pri-
mavera-estiu.
Tot i que els paranys estan ubi-

cats en llocs discrets, si algú els 
troba es prega que no es toquin 
per assegurar l’èxit de la cam-
panya de control.
El control a Lliçà d’Amunt se 
suma al que està fent Santa 
Eulàlia de Ronçana, on es van 
capturar 83 reines, en el marc 
d’una estratègia lògica que va 
més enllà dels límits municipals 
i que permetrà a llarg termini re-
duir la població de vespa veluti-
na en els territoris monitoritzats.
La vespa velutina o asiàtica és 
una espècie invasora, depreda-
dora natural de les abelles, de 
mida semblant a l’autòctona, 
però només té una franja groga 
i l’abdomen és més ample.
L’any 2018 es va detectar per 
primera vegada la vespa veluti-
na a Lliçà d’Amunt i l’any 2019 
es van identificar i eliminar di-
versos nius.
La seva presència ha generat 
preocupació pel seu efecte en-
vers l’apicultura, ja que depreda 
les abelles comunes. Pel que fa 
a l’impacte a la salut pública, les 
picades són doloroses, tot i que 
no són més perilloses que les 
d’una espècie autòctona.
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Ple ordinari del 28 de maig (de forma telemàtica)

1.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia. 
Es va donar compte dels De-
crets d’Alcaldia emesos del 
dia 2 de gener al 8 de maig de 
2020, que van del número  1 al 
346.  

2.- Donar compte del Decret 
d’aprovació de la Liquidació 
del Pressupost 2019.
Es va donar compte del De-
cret d’Alcaldia número 369, de 
15 de maig de 2020, pel qual 
s’aprova la liquidació del pres-
supost de l’exercici 2019. 

3.- Establiment del Conse-
ll Sectorial de Dinamització 
Econòmica i Social de Lliçà 
d’Amunt i aprovació inicial 
del seu Reglament. 
El Ple va acordar establir el 
Consell Sectorial de Dinamit-
zació Econòmica i Social de 
Lliçà d’Amunt i va aprovar-ne, 
inicialment, el Reglament.
Davant la situació derivada 
de la pandèmia sanitària de la 
Covid-19, l’Ajuntament veu la 

necessitat d’establir un Con-
sell Sectorial de Dinamització 
Econòmica i Social per integrar 
la participació del teixit econò-
mic del poble, així com dels 
agents socials i de la ciutada-
nia, en els processos d’actua-
ció i les decisions en matèria 
de promoció econòmica i ocu-
pació que prenguin els òrgans 
de govern municipals per do-
nar resposta a les opinions, 
plantejaments i aspiracions 
dels agents econòmics i so-
cials locals.

4.- Aprovació de l’Annex al 
Conveni col·lectiu del perso-
nal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, relatiu als treballa-
dors del sector de jardineria. 
El Ple va aprovar l’Annex al 
Conveni col·lectiu del perso-
nal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt relatiu als treballa-

dors/es del sector de jardineria 
de parcs i jardins, signat el 29 
d’abril de 2020. 

5.- Moció de suport als tre-
balladors i treballadores 
de Nissan, presentada pels 
grups municipals. 
Tots els grups polítics inte-
grants de l’Ajuntament van 
presentar una moció conjunta 
on manifestaven el seu total 
suport als treballadors i treba-
lladores de Nissan que, des del 
4 de maig del 2020, es troben 
en vaga indefinida per la incer-
tesa a què s’enfronten davant 
el possible cessament de l’ac-
tivitat industrial de Nissan als 
centres de treball de la Zona 
Franca (Barcelona), Montcada 
i Reixac, i Sant Andreu de la 
Barca. 
La moció instava totes les ins-
titucions al més alt nivell (Go-

vern de la Generalitat i Govern 
central) a promoure totes les 
accions necessàries per inter-
pel·lar la direcció de Nissan 
perquè mantingui actives les 
plantes de fabricació de Nis-
san i l’ocupació que en depèn. 
També feia constar la preocu-
pació per les conseqüències 
que una mesura tan dura pot 
comportar per al conjunt de 
proveïdors i empreses auxiliars 
que treballen per a Nissan, i 
que afecta més de 25.000 tre-
balladors i treballadores a Ca-
talunya. 
La moció manifestava que el 
sector de l’automoció és un 
motor important de l’econo-
mia, amb teixit industrial que 
genera riquesa i dona feina a 
centenars de milers de treba-
lladors i treballadores a Cata-
lunya i instava la direcció de 
Nissan a replantejarse les se-
ves possibles decisions dràs-
tiques i exigia una solució que 
permeti el manteniment de 
l’ocupació, tant directa com 
indirecta, del conjunt de per-

sones treballadores, ateses les 
enormes conseqüències so-
cials que pot tenir al territori. 
També instava a la Generalitat 
de Catalunya a que intensifiqui 
el seu paper com a intermedia-
ri per buscar una solució con-
sensuada que aconsegueixi 
salvar els màxims llocs de tre-
ball possible.

6.- Afers urgents.
No n’hi havia. 

7.- Mocions.
No n’hi havia. 

8.- Preguntes.
No n’hi havia. 

Vols estar al dia dels temes 
tractats en els Plens? 

http://llam.cat/plens
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Lliçà d’Amunt obté l’ascens a 
la Lliga EBA de bàsquet
L’equip sènior masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, com a 
subcampió del grup 1 de Copa Catalunya (màxima categoria del 
bàsquet català), ha obtingut una fita històrica, l’ascens a la Lliga 
EBA de bàsquet. 

Amb l’inici de l’estat d’alarma a 
causa de la pandèmia del CO-
VID-19, les federacions espa-
nyola i catalana de bàsquet van 
donar per finalitzades les com-
peticions de forma oficial.  En 
aquell moment, el Ripotrans-Lli-
çà d’Amunt ocupava la segona 
posició a la classificació i aques-
ta posició li ha permès l’ascens 
de categoria.
La propera temporada, l’equip 
lliçanenc jugarà al grup C de la 
Lliga EBA, la quarta divisió de 
bàsquet estatal, juntament amb 
dos equips vallesans més, el CB 
Mollet i el CB Granollers.
En un comunicat de Twitter, el 
CB Lliçà d’Amunt feia saber 
oficialment que el seu equip sè-
nior masculí era nou equip de 
lliga EBA, “gràcies al projecte 
que s’ha portat a terme durant 
aquests últims quatre anys i a la 
feina ben feta”. El club indicava 
que era tot un honor tenir el club 
en aquesta categoria i situar Lliçà 
d’Amunt dins del mapa estatal 
del bàsquet. El CB Lliçà d’Amunt 
donava les gràcies a tots els par-

ticipants, equip tècnic i jugadors 
que durant aquests darrers anys 
han treballat per aconseguir que 
aquest somni hagi esdevingut 
realitat.
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt 
es va crear l’any 1987. Van co-
mençar a Tercera Catalana i la 
temporada 2008-2009 van as-
cendir a segona. Van estar a Se-
gona Catalana fins la temporada 
2011-2012, que van ascendir a 
primera. Van estar a Primera Ca-
talana fins la temporada 2016-
17, que van ascendir a Copa 
Catalunya. I aquesta temporada 
2019-2020 arriba l’ascens a Lli-
ga EBA.
Durant tots aquests anys i as-
censos han passat molts juga-
dors pel primer equip del club 
i, gràcies a l’esforç de tots ells 
i dels diferents equips tècnics i 
juntes directives, s’ha arribat a 
aquesta fita històrica.
Des del 2016, el tècnic del pri-
mer equip és Romà Cutrina, 
acompanyat de Txus Rodríguez 
i Víctor Monteys. Aquesta tem-
porada els jugadors del primer 

equip han estat: Ramon Espuña, 
Eduard Parera, Rafa González, 
Marc Rabaseda, Sergi López, 
Gerard Bogunyà, Xavi García, 
Albert Masllorens, Precious 
Osakpolor, Arnau Jaime i Sergi 
Pino.Els capitans són: Parera i 
González.
En declaracions a la premsa, 
l’actual president del Club Bàs-
quet Lliçà d’Amunt, Isaac Terro-
nes, va dir: “L’afició, els patro-
cinadors i l’Ajuntament ens han 
ajudat molt”. Per la seva banda, 
el tècnic del primer equip, Romà 
Cutrina, va declarar: “Hem arri-
bat aquí per quedar-nos-hi”.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
es va sumar a la pluja de felici-
tacions que va rebre l’equip, li va 
agrair el seu treball i el fet d’haver 
portar el nom del nostre poble 
per tota Catalunya, i li va desit-
jar molts encerts en l’estrena en 
la competició de la Federación 
Española de Baloncesto, que 
portarà el nom de Lliçà d’Amunt 
arreu de l’Estat Espanyol.
L’Alcalde, Ignasi Simón, i el re-
gidor d’Esports, Fran Sánchez, 

 

 
en serigrafia, vinil tèxtil i impressió directa

van felicitar directament el club, 
els tècnics i els jugadors a tra-
vés d’una vídeo –trucada, en un 
ambient distès i divertit, ple de 
somriures.
Aquest ascens és el premi a l’es-
forç, el sacrifici i la constància de 
molta gent que ha estat al club 
sumant entre tots els seu petit 
granet de sorra. Aquest ascens 
ha estat gràcies a molts jugadors 
i jugadores, molts entrenadors i 
entrenadores, directius/es, enor-
me quantitat de pares, mares i 
famílies de Lliçà d’Amunt i dels 
pobles propers que han ajudat a 
fer créixer l’entitat.
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt 
ha contribuït, durant tots aquests 
anys, al creixement esportiu del 

nostre poble i ha treballat de 
forma incansable en la formació 
d’infants i joves no només en el 
bàsquet sinó també en valors i 
hàbits esportius.
El Club iniciarà ara els contactes 
amb tots els jugadors per confi-
gurar la plantilla de l’any vinent, 
que liderarà el lliçanenc, format 
al Club i capità de l’equip, Edu 
Parera.  
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt 
també té bàsquet femení en 
totes les categories i el primer 
equip femení juga a Primera Ca-
talana.
El CB Lliçà d’Amunt va fer un 
vídeo per celebrar l’ascens: 
https://youtu.be/WY6bP0XX-
jOw. 

notícies del poble
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L’ Sporting L’Olla de cúrling, 
subcampió estatal tot i tenir 
pocs recursos
El Club de Cúrling Sporting 
L’Olla - L’Aliança de Lliçà 
d’Amunt es va proclamar sub-
campió d’Espanya, un títol 
amb moltíssim de mèrit per un 
club sense gaire recursos i que 
no pot entrenar de forma con-
tínua perquè s’ha de desplaçar 
per entrenar a instal·lacions de 
Jaca o els Alps. 

Mango retorna als benefici 
després d’un rècord de ven-
des
El grup de distribució de moda 
Mango ha deixat enrere tres 
exercicis consecutius de pèr-
dues i va tancar l’any 2019 
amb un benefici brut de 41 
milions d’e ros. La companyia 
remarca que té en cartera un 
projecte d’ampliació del cen-
tre logístic de  Lliçà d’Amunt 
per “acompanyar el creixe-
ment” del comerç electrònic. 
Aquest projecte d’ampliació 
suposarà inversions per valor 
de 35 milions d’euros per in-
creme tar en un 50% la super-
fície construïda als terrenys de 
Can Montcau. 

Mango aplica un expedient 
temporal que afecta el cen-
tre de Lliçà d’Amunt
El grup Mango va presentar un 
expedient de regulació tem-
poral de l’ocupació per causa 
de força major que va afectar 
4.767 treballadors. L’expedi-
ent va afectar principalment la 
xarxa comercial a l’Estat espa-
nyol, treballadors del centre lo-
gístic de Lliçà d’Amunt i les ofi-
cines centrals de Palau-solità i 
Plegamans. L’expedient esta-
va acompanyat d’altres mesu-
res per reduir l’impacte causat 
als treballadors afectats. 

Trenquen els vidres d’un cot-
xe del CAP de Lliçà d’Amunt 
Uns desconeguts van trencar
diversos vidres d’un cotxe 
elèctric de l’Institut Català de 
la Salut que fa servir el per-
sonal del CAP de la Cruïlla, 
a Lliçà d’Amunt, per als seus 
desplaçaments i que esta-
va estacionat a l’exterior del 

centre. Els autors van treure 
material sanitari que hi havia a 
l’interior, van escampar-lo per 
terra i es van emportar un ten-
siòmetre i dues màscares per 
aplicar oxigen. La Policia Lo-
cal investiga els fets, que van 
ser denunciats.

Dos joves de Lliçà d’Amunt 
creen un “scape room” en 
línia
¡Desconfínate! Fiesta en el 
Pueblo Exento de Confina-
miento és el títol de l’escape 
room que ha creat Teaming 
Labs, empresa fundada per 
Jordi Fígols i Jordi Soley, dos 
joves de Lliçà d’Amunt. El joc 
està disponible per internet de 
forma gratuïta al web <https://
desconfinate.teaminglabs.
com/> i, com en els formats 
clàssics, consisteix a resoldre 
una sèrie d’enigmes amb l’ob-
jectiu d’arribar al final d’un cas 
que es planteja al principi.  

Mango produeix bates per 
als equips sanitaris 
La companyia tèxtil Man-
go suma noves accions per 
col·laborar en la lluita contra 
la pandèmia de la Covid-19. 
L’empresa ha confeccionar 
13.000 bates de polietilè per 
als equips sanitaris. Ha trans-
format el procés de creació de 
mostrari de peces en un sis-
tema de producció de bates 
en el qual treballen 30 perso-
nes. Els 30.000 metres de tei-
xit homologat necessaris, els 
ha adquirit la fundació Pablo 
Horstmann, que també els ha 
repartit en centres hospitala-
ris, residències d’avis i centres 
de discapacitats.  

El fundador de Figueras por-
ta al jutjat Abac Capital, soci 
majoritari
Josep Figueras, fundador del 
grup Figueras, fabricant de 
seients per a espais públics 
situat a Lliçà d’Amunt, ha pre-
sentat una doble demanda 
contra el fons de capital risc 
Abac Capital, que fa quatre 
anys va adquirir la majoria de 
la companyia. L’acció judicial 
denuncia que l’actuació del 
soci majoritari “a la pràctica ha 

expulsat la família Figueras de 
l’accionariat de la companyia”. 
Les demandes estan pendents 
de resolució judicial.

Sorea finançarà un assaig 
clínic de la Covid-19
Sorea ha llançat una campa-
nya a través de la qual donarà 
un euro a l’assaig clínic #Jo-
emcorono sobre la Covid·19 
per cada usuari que es passi 
a la factura electrònica. És una 
acció per lluitar contra la ma-
laltia i potenciar la consciència 
ambiental. 

Mango reforça tresoreria
La cadena de distribució de 
moda Mango ha ampliat la 
capacitat de finançament amb 
dos crèdits obtinguts sota 
l’aval de l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) per valor de 240 
milions d’euros.

Les 24 Hores de la Vall del 
Tenes, disposades a cele-
brar la prova
L’organització de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència 
en Ciclomotor de la Vall del 
Tenes diu que farà tot el que 
estigui a la seva mà per cele-
brar la prova, que s’hauria de 
disputar el primer cap de set-
mana de setembre al Circuit 
del Pinar de la Riera.

Figueras entra en concurs 
amb 30 milions de passiu
El fabricant de seients per a 
espais públics Figueras Inter-
national Seating, amb seu a 
Lliçà d’Amunt, ha presentat 
concurs de creditors, amb un 
passiu que supera els 30 mi-
lions d’euros. La companyia 
atribueix la mesura a l’impacte 
sobre l’activitat derivat de les 
mesures preventives contra 
la propagació de la Covid-19, 
que ha comportat que la de-
manda dels seus productes 
s’hagi “contret significativa-
ment tant a curt com a llarg 
termini”. La situació de con-
curs afecta només la societat
capçalera del grup, Figueras 
International Seating, mentre 
que les filials internacionals 
repartides per tot el món en 
queden excloses.

Què ha dit la premsa?
L’institut La Vall del Tenes
s’integrarà a la xarxa pública 
El Departament d’Educació ha 
informat que l’institut La Vall 
del Tenes, situat a Santa Eu-
làlia de Ronçana, s’incorpora-
rà a la xarxa pública el proper 
curs. Des de fa uns 40 anys, 
és un centre mancomunat en-
tre Bigues i Riells, Santa Eu-
làlia, Lliçà d’Amunt i Lliçà de 
Vall. Actualment, tots aquests 
municipis ja disposen d’ins-
titut propi, per la qual cosa 
havia deixat de tenir sentit un 
centre mancomunat. 
 
Lliçà d’Amunt té un nivell 
baix de segregació escolar 
L’informe “Obrim l’educació” 
que ha fet públic la Fundació 
Bofill amb motiu del període 
de preinscripció per al proper 
curs escolar, indica que els 
municipis de Cardedeu i Lliçà 
d’Amunt presenten les millors 
dades tant en Primària com 
en Secundària en relació al 
baix nivell de segregació es-
colar. Les dades de l’informe 
es refereixen al curs escolar 
2018/2019 i reflecteixen l’evo-
lució que hi ha hagut des del 
curs 2013/2014.

Un test de Biokit mesura la 
gravetat de la infecció de 
Covid-19
El grup Werfen, al qual pertany
l’empresa Biokit amb seu a 
Lliçà d’Amunt, està contribuint 
a la lluita contra la Covid-19 a 
través dels seus productes de 
diagnòstic in vitro i d’anàlisis 
de gasos en sang arterial. A 
Lliçà d’Amunt, s’elaboren al-
guns dels testos que contri-
bueixen a preveure la gravetat 

amb la qual es desenvoluparà 
la malaltia: els test de dímer D.

Lliçà d’Amunt B puja a Ter-
cera Catalana
La Federació Catalana de 
Futbol va resoldre l’ascens 
del filial del Lliçà d’Amunt a 
Tercera Catalana com a vui-
tè segon millor classificat de 
les lligues de Barcelona. Amb 
aquests ascens del filial, el Lli-
çà d’Amunt tindrà dos sèniors 
a Tercera Catalana. 

Santi Serratacó, del Mollet, 
es converteix en el primer fi-
txatge del CB Lliçà d’Amunt
Santi Serratacó, les dues últi-
mes temporades jugador del 
CB Mollet, és el primer fitxat-
ge del CB Lliçà d’Amunt, que 
competirà per primera vegada 
a Lliga EBA. L’equip lliçanenc 
vol comptar amb la major part 
de la plantilla que l’ha dut a 
EBA i ja ha renovat Gerard Bo-
gunyà.

Societats constituïdes
- Fercam Flat 2020, SL, dedi-
cada als treballs de fusteria i 
serralleria; obres pròpies a ter-
cers de construcció completa, 
reformes generals, edificació, 
decoració i promoció immo-
biliària; arrendament d’immo-
bles propis o de tercers, etc. 

Defuncions
- Maria Bufí Ribas, 97 anys. 
20-03.
- Rosa Relats Ramon, 80 anys. 
30-04.
- Mercedes Casas Palau, 89 
anys. 06-05
- Josefa Viñas Arisa, 79 anys. 
24-05.

notícies del poble

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, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 
08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar 
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els 
mitjans de comunicació municipals.

Naixements a Lliçà d’Amunt
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ESQUERRA
REPUBLICANA

Llega un nuevo verano. Este, sin duda, será diferente, será un verano post-pandemia, un verano en la llamada “nueva normalidad”. Nuestras costumbres 
serán modificadas durante un tiempo, esperemos que corto. Pero lo que no va a cambiar es la actitud de nuestro partido, a nivel nacional, de seguir ejer-
ciendo una oposición al gobierno rigurosa pero constructiva, planteando soluciones y políticas útiles para toda la ciudadanía española.
Y aquí en Lliçà, pediremos al gobierno municipal que haga unas políticas orientadas a reducir gastos innecesarios y, si el gobierno central desbloquea el 
superávit de los ayuntamientos tal como ha pedido nuestro partido, exigiremos también bajar la presión fiscal que soportan todos nuestros vecinos, como 
por ejemplo el IBI. 

Entre tots ens en sortirem !!!
Sembla que ja es comença a veure la llum al final del túnel, enrere han quedat mesos de tancament i aïllament, un cop passat el primer xoc sanitari, n’hem de supe-
rar un altre, l’econòmic. Ara toca trobar la solució per poder ajudar a totes aquelles persones que el covid-19 els ha afectat molt directament, ens referim sobretot a 
les PIMES i als Autònoms, que en molts casos han vist disminuïda de forma dràstica o total les seves fons d’ingressos. Cal un pla específic que els permeti remuntar 
la situació per tal de poder recuperar aquest període d’inoperància i dotar-los de medis per poder-se adaptar a la nova realitat.
Tots hem de ser protagonistes d’aquesta recuperació. Pel que fa a  l’Ajuntament, tots els grups del consistori, de forma unànime, estem treballant per posar en 
funcionament ja el tercer pla de xoc, però cal que Lliçanencs ho fem també particularment, nosaltres hem apostat sempre pel comerç de proximitat i ara més que 
mai encoratgem a tots els Lliçanencs a ajudar al nostre petit comerç. Comprar a la  botiga propera és fer Poble.

Sabemos que la administración más cercana a los vecinos y vecinas es el Ajuntament; pero también somos muy conscientes que las decisiones más importantes 
para los vecinos de Lliçà (como de cualquier otro municipio), se toman tanto en el Govern de la Generalitat, como en el Gobierno del Estado.
¿Os imagináis como habría sido la gestión de la crisis con un gobierno de derechas? Estos meses de pandemia y desconcierto, ha salido a la luz lo peor de la 
derecha rancia. Mientras el gobierno de coalición proponía y sacaba adelante medidas sociales y urgentes, que rescataran a la gente en vez de a los de siempre, 
las derechas dedicaban su tiempo en hacer política de desgaste, alarmismo, odio y fakenews.
Nuestra lucha ha servido para sacar adelante el #IngresoVital, que es redistribución de la riqueza, dignidad, seguridad y libertad. Hemos conseguido una rebaja del 
30% de las tasas universitarias, hemos aprobado una ley que protege a los menores ante cualquier tipo de violencia, hemos protegido muchos puestos de trabajo 
y ayudado a millones de autónomos, etc… Nos estamos dejando la piel por mejorar las condiciones de vida del 99%.
Y queremos destacar también, hoy y siempre, el imprescindible papel de las mujeres durante esta crisis, que han estado al frente en la mayoría de profesiones esenciales.

El passat 15 de juny va fer un any que es va iniciar el mandat 2019-2023, des de l’oposició hem treballat de valent per fiscalitzar i fer el màxim de transparent l’acció 
de l’equip de govern. Un any dona per molt i explicar-ho en tan poques línies és complicat i segurament no podríem explicar-te tot allò que volem. Per aquest motiu 
hem preparat un butlletí en format diari on trobaràs informació del que ha donat de si aquest primer any de mandat a l’oposició. 
Si no reps el butlletí al teu domicili durant la primera setmana de juliol contacta’ns, per Whatsapp al número 722 228 785 o amb un missatge a les xarxes socials...i 
te’n farem arribar un exemplar. A més, et convidem a seguir-nos a Instagram, Facebook i Twitter per estar al dia de totes les novetats de la política municipal a Lliçà 
d’Amunt. Bon estiu i cuideu-vos molt!

Després de tantes setmanes parlant sobre els problemes de la Covid-19 i els seus efectes, cal destacar notícies positives. Una d’elles, de fa poques setmanes, és 
l’aprovació per part del Govern de l’Estat del Reial Decret pel qual es posa en marxa l’Ingrés Mínim Vital. Un dret que servirà com a eina per lluitar contra la pobresa 
i una palanca per la inclusió social que ens farà un país una mica millor.
Hi ha una redistribució injusta de la riquesa, és a dir, hi ha una desigualtat real i d’aquest fet tothom n’és conscient. L’Ingrés Mínim Vital combatrà els efectes més 
perjudicials i amb ell es ve, a més, a completar l’Estat del Benestar al nostre país. Tanmateix no hem de considerar l’IMV com un servei social, sinó com una renda 
que serveixi per combatre la pobresa, que no es contagia, però que moltes vegades s’hereta i malauradament tenim molts nens i nenes que neixen pobres i poden 
tenir aquest llast tota la seva vida. Un dret social més per fer una societat més justa i més igualitària. 




