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La nova seu de Biokit al Polígon Industrial de
Can Montcau, a bon ritme

Biokit podrà tripl icar les
instal· lacions que actualment té
a la zona de Can Malé i
desenvolupar el seu potencial
de creixement. El trasl lat està
previst que comenci a principis
del 201 6.



Les obres de construcció de la nau central de Mango i de l ’empresa de Biokit
van a molt bon ritme, d’acord amb el calendari establert. Podem veure, dia a
dia, com creixen i es consoliden. Ja es pot dir que són una realitat palpable
del nostre poble.

Aquest nou edifici modular de Biokit pot arribar a tenir 59.900 m² d’ocupació,
quasi quatre vegades l’espai que es disposa actualment a Can Malé. Un
potencial de creixement ideal per una empresa en continuada expansió que
necessita cada dia disposar de més treballadors (que, evidentment,
defensarem que siguin del poble) i de més metres quadrats per a la seva
producció.

Biokit, una de les empreses capçaleres de Werfen Group, és una de les
indústries biotecnològiques més importants de Catalunya i punteres a nivel l
mundial. El seu trasl lat de Can Malé, on tenen la seu actual, al nou edifici de
Can Montcau està previst a començaments de l’any 201 6 i això permetrà a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, com a titular de tots aquests terrenys, edificis i
naus, poder-los disposar per a múltiples usos públics que encara estan per
concretar.

Des d'aquest espai vul l agrair a l ’empresa Biokit la vinculació i constant
col•laboració que té amb el nostre poble i les entitats de Lliçà d’Amunt i,
també, amb el propi consistori.
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Quin aspecte valora més positivament de les nostres escoles bressol?

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
quin aspecte de les escoles bressol municipals consideren més
rel levant els l l içanencs i l l içanenques. El resultat ha estat que, de
les 1 7 persones que han participat a l 'enquesta, un 6% ha selec-
cionat Els aspectes relacionats amb la gestió i organització de
l 'escola (el calendari escolar, horaris. . . ); un 6% ha escol l i t Els es-
pais de l 'escola i els materials uti l i tzats (aules, pati , mobi l iari ,
materials. . . ); un 76% ha contestat La pràctica educativa i el per-
sonal docent; i un 1 2% ha dit L'ambient escolar i la participació
dels pares i mares de l 'escola.

*L'enquesta ciutadana es publ ica a la pàgina web i durant gairebé un mes
està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta
ciutadana es publ iquen al mateix web i en el butl letí municipal . Aquests resul-
tats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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Salutació de l'Alcalde

Enquesta ciutadana

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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reserva de la publicitat.

La nova seu de Biokit al polígon industrial de Can Montcau, a bon ritme
Aquest any 201 4, l’empresa Biokit, una de les empreses biotecnològiques més importants de Catalunya, situada a la zona
de Can Malé del nostre municipi, ha començat la construcció de l’edifici de la nova seu al polígon industrial de Can Montcau
(al costat del futur macro centre logístic de Mango), on podrà triplicar les instal•lacions i desenvolupar el seu potencial de
creixement; hi té previst iniciar el trasllat a principis del 201 6.

Biokit és una empresa
multinacional amb una
trajectòria de més de 40
anys en el sector del
diagnòstic in vitro. Aquesta
empresa investiga,
desenvolupa, produeix i
distribueix reactius
d’apl icació en els laboratoris
i hospitals per diagnosticar
diferents malalties,
majoritàriament infeccioses,
reumàtiques i d’origen víric;
també està especial itzada
en malalties relacionades
amb proteïnes sèriques
específiques i amb trastorns
de la coagulació. Els
productes es poden trobar
en més de 1 00 països i més
de 8.000 centres de salut a
tot el món; Biokit exporta
més del 90% de la seva
facturació. L'empresa manté
una estreta relació amb les
universitats més
prestigioses i centres de
recerca de biotecnologia de
tot el món per tal d'oferir la
mil lor qualitat i la innovació
en les seves investigacions.
R+D és un dels pilars més
importants de la companyia;
aquest departament compta
amb una planti l la de 80
persones i la seva activitat
és primordial per al
desenvolupament de
l’empresa.
Fundada el 1 973 amb
capital privat català, Biokit
és una de les capçaleres
que forma part de Werfen,
grup internacional líder en el
mercat del diagnòstic, que té
la seu mundial a Barcelona i
que està format per diferents
empreses líders en
fabricació i distribució en el
camp de la sanitat.
Juntament amb Biokit
destaquen altres empreses
dins de Werfen com
Instrumentation Laboratory a
Boston, Massachusetts-
Estats Units, (ben conegut
per les seves coagulació i
gasos en sang reactius),
Inova Diagnostics Inc. a San
Diego, Califòrnia-Estats

Units, (líder en el diagnòstic
de malalties autoimmunes) i
Systelab també a Lliçà
d’Amunt (programari clínic i
solucions relacionats amb
TI).
Biokit es va implantar a Lliçà
d’Amunt, a la zona de Can
Malé, l ’any 1 986. En aquest
mateix l loc, hi ha la seu de
Systelab, la companyia
informàtica també de
Werfen especial itzada en el
desenvolupament
l ’elaboració i la
comercial ització de software
aplicat al món de la diagnosi
clínica.
Aquestes dues empreses,
Biokit i Systelab, es
trasl ladaran al polígon
industrial de Can Montcau,
on disposaran de més espai
per desenvolupar el seu
potencial de creixement,
sobretot Biokit, que en els
darrers anys ha tingut
increments de facturació
superiors al 1 0% anual.
Les noves instal•lacions
estaran situades en una
parcel•la de 35.000 metres
quadrats, a la part sud del
polígon industrial de Can
Montcau, on tindran com a
veïna l’empresa Mango amb
el macro centre logístic que
està construint per distribuir
des d’aquí a tot el món. El
projecte, en la seva total itat,
té una planta que
s’organitza en una sèrie
d’edificis volumètricament
independents però
funcionalment sol idaris

mitjançant un eix
longitudinal que, a manera
de carrer, té la doble
voluntat de separar i
connectar-los entre si.
Les instal•lacions de Can
Montcau permetran, en un
futur, tripl icar les actuals de
Can Malé. En una primera
fase, l ’edifici tindrà 32.500
metres quadrats construïts
(amb capacitat per a unes
400 persones i amb 350
places d’aparcament
exteriors). En el futur es pot
anar esgotant tot l ’espai
disponible a la parcel•la fins
a arribar a 59.900 metres
quadrats construïts (amb
una capacitat per 1 .050
persones amb 260 places
d’aparcament exteriors i 550
places d’aparcament
soterrani).
El calendari previst per
aquest projecte és el
següent: la construcció de
l’edifici es va iniciar el mes
d’abri l d'aquest any 201 4;
està previst acabar
l ’estructura i els tancaments
de l’edifici a l ’abri l del 201 5;
l ’execució de les
instal•lacions s'iniciaran de
forma solapada a finals del
201 4; i es preveu acabar
completament l ’edifici i les
certificacions necessàries a
finals del 201 5. El trasl lat es
farà per fases i per línia de
productes a fabricar; l 'objec-
tiu és iniciar el procés de
trasl lat a principis del 201 6 i
acabar-lo dins del mateix
any.

Vista aèria de la construcció (juny de 201 4)

Vista aèria de la construcció (maig de 201 4)

Vista aèria de la construcció (agost de 201 4)

Imatge frontal de les obres (setembre de 201 4)

EVOLUCIÓ DE LES OBRES
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El Departament de Territori i
Sostenibi l itat va iniciar, a
mitjan de maig, els treballs
previs a les obres de mil lora
de la connexió de la C-1 7
amb la carretera BV-1 432,
que uneix Granollers i Ll içà
d'Amunt.
Les obres consistiran en la
supressió de les intersecci-
ons actuals i la construcció
en el seu l loc de dues ro-
tondes. Els treballs també
inclouran la construcció d'un
nou vial des d'una de les ro-
tondes previstes per accedir
al sector industrial de Can
Montcau.

Aquesta actuació té com a
objectiu mil lorar la capacitat
i la seguretat de l 'actual en-
l laç i compta amb un pres-

Consideracions sobre la
rotonda de Ca l'Esteper
Del mateix l l ibre d’ordres,
actes i informes de la nova
rotonda de Ca l ’Esteper,
se'n dedueixen les
adaptacions que
necessàriament es van ha-
ver de portar a terme
obl igatòriament en relació
al projecte aprovat.
A l ’ in ici de l ’obra, en l ’acta
de replanteig el d ia 1 0 de
desembre, l ’Ajuntament es
disposa a real i tzar el
projecte aprovat i adjudicat.
És tracta d’una rotonda de
23 m. de diàmetre interior i
35 m. de diàmetre exterior
on els eixos dels tres
ramals de 6 metres
d’amplada conflueixen en el
seu centre. La rotonda es
projecta per una velocitat
màxima de 40 Km./hora.
Seguidament, es varen
real i tzar les cales per
local i tzar els serveis
afectats amb els tècnics de
les corresponents
companyies presents.
Els tècnics de la companyia
de distribució de l ’aigua
potable SOREA van
aconsel lar no portar a
terme les previsions del
projecte en quant a la
substi tució de la canonada i
van recomanar desplaçar la
rotonda en direcció oest.
Això era degut pel
desconeixement de la
situació de la mateixa, així
com atenent al seu
material , i per la seguretat
del manteniment del servei
dels abonats d’una gran
part de Ca l ’Esteper i tot Ca
l ’Artigues.
Els tècnics de la companyia
de canal i tzació en alta de la
xarxa d’abastament de les
Aigües Ter-Llobregat, van
dir que el projecte canviava
les cotes de les rasants de
la via de tal manera que els
seus elements: colzes,

arquetes i conductes
quedarien a una profunditat
tal que no es compl iria la
normativa sectorial
apl icable, i que l lavors el ls
no autori tzarien l ’execució
d’aquesta obra. Així, es va
haver de mantenir la rasant
en aquel l punt i guanyar la
cota de la rotonda en molt
menys recorregut. Aquest
fet va obl igar a rebaixar la
seva cota d’ implantació.
Així, finalment va quedar la
posició de la rotonda
desplaçada 6,65 m. en
direcció sensiblement oest i
rebaixada la seva cota
entre mig i un metre,
aconseguint així minimitzar
el radi de gir i la pendent
del vial del camí de la
Pineda, mantenint la
mateixa geometria, i
adaptant els ramals a la
nova disposició, amb els
mateixos eixos, cri teris
d ’ incorporació i radis de gir.
En la reforma es van
introduir mi l lores en quant
al drenatge de les aigües
pluvials, relatives a la
real i tzació de cunetes de
formigó, on les projectades
eren en terra, i se'n van
constru ir d ’al tres per la
conducció de les aigües de
plu ja en la finca municipal
d ’equipaments
confrontada, i en la
conducció d’aigües cap el
torrent.
Tot i això, es van mantenir
els radis de maniobra,
amplades dels accessos,
es va mi l lorar l ’enl lumenat,
etc, previstos en el projecte
i varen ser comprovades
en les visi tes d’obres pel
servei de mobi l i tat, en
relació a la circulació dels
autobusos, i amb els
agents de la Pol icia Local
en relació a la seguretat
del trànsit.

Bona acceptació del Pla de millora de
voreres

El Pla de mil lora de voreres
pretén que les voravies del
municipi estiguin totalment
acabades, és a dir, amb el
panot col•locat, la qual cosa
ha de permetre una mil lor
circulació per als vianants
en els seus recorreguts
diaris.
Amb aquesta campanya,
l 'Ajuntament ofereix la pos-
sibi l i tat de recol l ir gratuïta-
ment els metres quadrats
de panots necessaris per
cobrir el tram de vorera de
cada parcel· la, a canvi que
els particulars es compro-
metin a l 'execució de les
obres. Les obres van a càr-
rec del particular, que està
exempt del pagament de la
l l icència, però també hi ha
la possibi l i tat que sigui la
Brigada d'Obres Municipal

qui les executi , previ paga-
ment d'un import determi-
nat.
Mitjançant inspeccions tèc-
niques, es detecten les
parcel•les on manca panot
a les voreres i s'informa als
propietaris del Pla de mil lo-
ra de voreres.
Des de la posada en marxa
d'aquesta pla, el passat
mes de juny, i fins al
moment de la redacció
d’aquesta notícia, s’han
real i tzat 1 02 inspeccions, a
partir de les quals 48 parti-
culars han sol•l ici tat el l l iu-
rament gratuït dels m2 de
panots per real i tzar les
obres de la vorera de casa
seva i , entre aquests, 28
han demanat que l ’obra
l ’executés l 'Ajuntament
mitjançant la Brigada

d’Obres.
Les inspeccions s'han dut a
terme al centre del poble, a
Can Farel l i a Can Xicota, i
actualment s’està
inspeccionant Ca l ’Esteper.
Es preveu que entre finals
d’aquest any i principis del
proper quedin inspeccionats
tots els carrers de tots els
barris del municipi .
Els Serveis Tècnics
Municipals indiquen les
especificacions de cada
indret, en relació a guals
d’entrada de vehicles,
supressió de barreres
arquitectòniques i tots
aquel ls altres aspectes a
resoldre a la voravia, com
pals d’ instal•lacions,
senyal i tzació viària,
enl lumenat, tapes, arquetes
del gas, escossel ls, etc.

De moment, de 1 02 inspeccions, 48 particulars han sol· licitat acollir-se a
la campanya.

Pintura i condicionament de diversos
equipaments municipals
Durant els mesos de jul iol i
agost, la Brigada d’Obres
Municipal i personal
contractat mitjançant un Pla
d’Ocupació (atorgat en el
marc de la línia de suport
“Finançament de pla
d’ocupació” del Programa
complementari de suport a
l ’economia productiva local
de la Diputació de Barcelo-
na) han efectuat trebal ls de
pintura i condicionament de
diversos equipaments
municipals. Les actuacions
s’han real i tzat als següents
espais: Bibl ioteca Ca lOl i-
veres, Escoles Bressol
Nova Espurna i Palaudàri-
es, Centres Cívics Pa-

laudàries i Ca l ’Artigues i
Locals Socials Pinedes del

Val lès, Can Farel l i Can
Costa.

Local Social de Can Costa

Obres de millora de la connexió de la C-1 7
amb la carretera BV-1 432

supost de 3,1 mil ions
d'euros. Es preveu que els
treballs tingui una durada de
1 2 mesos.

Estat de les obres aquest mes d'octubre

Rotonda de Ca l'Esteper
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L'Ajuntament assumeix les beques de
menjador denegades per la Generalitat

Aquest any, la regidoria de
Benestar i Famíl ia de l 'Ajun-
tament ha tramitat 230
expedients de sol· l icitud
d’ajudes de menjador
escolar pel curs 201 4/201 5.
D’aquestes, 92 no complien
els barems establerts: 1 0
per superar el l l indar de
renda patrimonial i 82 per
superar el l l indar de renda
famil iar. De la resta, 1 38, la
General itat de Catalunya, a
través del Consell
Comarcal, només n’ha
aprovat 96, amb un import
total de 52.271 ,20 euros; 42
beques han estat denega-

des.
L’Ajuntament hi destinarà un
import total de 57.1 54,70
euros. També contempla
assumir aquelles sol· l icituds

Taller de millora de
l'autoestima
Hi ha persones que són
conscients que tenen una
autoestima baixa però, en
real i tat, no saben en què
consisteix l ’autoestima ni
què podrien fer per mil lorar-
la.
L’autoestima és una
necessitat psicològica
bàsica, ja que les persones
donem resposta a tot al lò
que ens passa segons el
que sentim que som, i
aquesta percepció
condiciona les possibi l i tats
que tenim d’aconseguir el
que desitgem a la vida. A
més, una bona autoestima
és la mil lor prevenció contra
la depressió, l ’ansietat i
l ’estrès, perquè permet
actuar de forma positiva.
El model social en el qual
han crescut les dones de
les darreres generacions
les ha instruït per ser
dependents i submisses, i
posar sempre per davant
les necessitats dels altres,
circumstàncies que han
provocat un pobre
desenvolupament de
l ’autoestima. Per aquest
motiu, el PADI (Punt
d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’O-
portunitats), inscrit a la re-
gidoria de Benestar i
Famíl ia de l ' Ajuntament, ha
organitzat un nou Tal ler de
Mil lora de l ’Autoestima,
dirigit a les dones
empadronades en el

municipi que desitgin
trebal lar els aspectes de
l 'autoestima.
Aquest trebal l no és senzi l l ,
ja que és necessari
identificar emocions i
patrons de pensament i de
conducta perjudicials, per
poder-los desactivar i crear
una nova percepció d’una
mateixa. Per això, és
imprescindible que les
persones que demanin la
inscripció al tal ler estiguin
disposades a dedicar el
temps que calgui als
exercicis escrits que han de
fer durant la setmana i a fer
canvis substancials en la
seva vida.
Aquest tal ler, que s'inclou
dins de la programació
d’activitats amb motiu del
Dia internacional per a
l ’el iminació de la violència
vers les dones, estarà dirigit
per Esther Menéndez,
psicòloga del PADI . Cons-
tarà de 1 2 sessions, que
tindran l loc els divendres,
de 1 0.30h a 1 2.30h, al
Casal de la Gent Gran,
entre novembre de 201 4 i
febrer de 201 5.
Les inscripcions s'han de
formal itzar trucant als
Serveis Socials de
l ’Ajuntament (telèfon 93 860
72 20) i demanant
directament per Esther
Menéndez. La data límit
d 'inscripció és el 3 de no-
vembre.

Programació del Dia internacional per a
l'eliminació de la violència vers les dones
L'Ajuntament, a través del
Pla d'Igualtat Dona-Home,
coordina els actes que s'or-
ganitzen al poble per com-
memorar el Dia
Internacional per a l 'el imina-
ció de la violència vers les
dones, que se celebra el 25
de novembre.

Taller de millora de
l'autoestima
A càrrec de la psicòloga del
PADI Esther Menéndez.
Dies: els divendres, del 7
de novembre al 6 de febrer
Horari: de 1 0:30h a 1 2:30h
Lloc: Casal de la Gent
Gran
Inscripcions: Pla d’Igualtat
– tel. 93.860.72.20
Organitza: Pla d'Igualtat
Dona-Home

Sopar del 15è aniversari
de l’associació Dones del
Tenes
Dia: divendres 1 4 de no-
vembre
Lloc: Restaurant Can Roca
Vell
Preu: sòcia: 20€; no
soci/sòcia: 25€
Informació i reserves:
Montse Vegara – tel.
93841 71 23. Data límit: 7 de
novembre
Organitza: Dones del
Tenes

Acte institucional amb
motiu del Dia internacio-
nal per a l'eliminació de la
violència vers les dones
- Escriu o dibuixa desitjos
relacionats amb un bon
tracte a les dones (del 3 al
21 de novembre també es
recolliran desitjos a Serveis
Socials).
- Lectura del manifest
institucional a càrrec
d’Àngela Roca, regidora de
Benestar i Família.
- Enlairada de globus "Fes
volar els teus desitjos per
un bon tracte a les dones".
- Refrigeri
Dia: Dilluns 24 de novem-
bre

Hora: 1 7h
Lloc: Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Pla d'Igualtat
Dona-Home
Col· laboren: Biblioteca Ca
l’Oliveres i associacions
Amunt Dones i Dones del
Tenes

Actuació de defensa per-
sonal
Dia: dissabte 29 de no-
vembre
Hora: de 1 0h a 1 2h
Lloc: escola Ryu (plaça de
Rafael Casanovas, 25)
Preu: sòcies de l'associació
Amunt Dones, 5€; no sòci-
es, 1 0€
Inscripcions: 67021 31 44
(Ester Vallbona)
Organitza: Amunt Dones

* El Dia internacional contra
la violència de gènere, el
25 de novembre, els busos
urbans circulen amb una
bandereta commemorativa
de la diada. Organitza:
Transports de Lliçà d'A-
munt (TLA)

Organitza: Pla d'Igualtat
Dona-Home

Col· laboren:
Associació Amunt Dones
Associació Dones del
Tenes
Biblioteca Ca l’Oliveres
TLA-Transports de Lliçà
d’Amunt
Regidoria de Joventut
Programa de Prevenció de
Drogues - PPD
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
(Institut Català de les Do-
nes)

L'administració local hi destinarà prop de 60.000 euros.

d’ajuda de menjador escolar
que, en casos de més
necessitat econòmica,
puguin sorgir al l larg del curs
escolar.

Gran Recapte d'Aliments:
28 i 29 de novembre

Si vols ser voluntari/ària
del Gran Recapte d'Aliments,

posa't en contacte amb
Serveis Socials (tel. 93 860 72 20).
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Ll içà d'Amunt es va adherir
de nou a la Setmana de la
Mobil i tat Sostenible i Segu-
ra, que va tenir l loc del 22 al
29 de setembre sota el lema
"Fem el carrer més nostre!",
amb activitats organitzades
per la regidoria de Transport
Públ ic i Mobi l i tat.
Una de les activitats va ser
l 'anomenada "Tens el teu
bus", inclosa dins del Pro-
grama d'Activitats Educati-
ves (PAE), que l 'Ajuntament
ja fa 1 0 anys que ofereix a
les escoles. En aquesta ac-
tivitat, que va tenir l loc entre
els dies 26 de setembre i 1
d'octubre, hi van participar
les quatre escoles del poble
i un total de 1 50 alumnes.
L'activitat consisteix a cos-
truir un bus de cartró i rea-
l i tzar jocs d'educació per a
la mobil i tat, amb l 'objectiu
de donar a conèixer formes
de transport alternatives al
vehicle privat i fomentar el
transport urbà de la nostra
població.
"Al carrer, tots hi pintem" és
una altra proposta de la
regidoria de Transport, que
es va fer el 23 de setembre,
a la Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres.
Aquesta activitat, adreçada
a nens i joves d'entre 4 i 1 4
anys, consisteix a dibuixar
murals amb motius de
mobil i tat sostenible i segura.
Hi van participar una quin-
cena de nens i nenes
d’entre 5 i 1 1 anys.
Ll içà d'Amunt també va par-
ticipar a la Cursa del Trans-
port, que va tenir l loc el 25
de setembre, una cursa en-
tre diferents models de
transport on es comparen
costos i temps de viatge del
vehicle privat amb el trans-
port públ ic col· lectiu. El
nostre poble hi va participar
amb la línia d'autobús ex-
prés e7, el qual va guanyar
al cotxe privat en temps i
diners, a més dels beneficis
que comporta a nivel l medi-
ambiental , per la reducció
de contaminació, sorol l i
ocupació de l 'espai.
A banda de les activitats
organitzades en el municipi ,
l 'Ajuntament es va adherir a
les accions proposades per
la General itat de Catalunya.
El Departament de Territori i
Sostenibi l i tat (TES) va or-
ganitzar per tercera vegada
un concurs fotogràfic a
través de la xarxa social
Instagram, "Apunta't al Cl ic
Mob!". Els participants ha-
vien de publ icar imatges
sobre el transport i la

Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
Un total de 1 65 nens i nenes participen en els tallers "Tens el teu bus" i
"Al carrer, tots hi pintem", i la línia d'autobús exprés e7 guanya al
cotxe en la Cursa de Transports.

Grup d'alumnes participants a l'activitat "Tens el teu bus"

Participants de la Vall del Tenes a la Cursa del Transport

1 5 anys de TLA amb més de
2 milions de passatgers
transportats

Transports de Ll içà d'Amunt
(TLA) va celebrar, el passat
25 d'octubre, el 1 5è aniver-
sari . Han transcorregut
3.922 dies des de la posada
en marxa i durant tot aquest
temps ha transportat
2.1 83.61 0 usuaris.
En aquests moments, el
creixement del servei res-
pecte al 201 3 és d'un 6,6%,
la qual cosa indica la seva
recuperació. Aquest és el
major creixement absolut
del Val lès Oriental i el se-
gon de la Regió Metropol i-
tana de Barcelona de
municipis de fins a 20.000
habitants, per darrera de
Castel lbisbal . TLA espera

Nen i nenes participants a l'activitat "Al carrer, tots hi pintem".

mobil i tat sostenible amb
l'etiqueta #mobil i tat201 4.
Com a novetat, aquest any
es van organitzar trobades
d'usuaris d'Instagram que
amb les seves imatges pro-
mocionaven el concurs i els
objectius de la Setmana de
la Mobil i tat. A nivel l
comunicatiu, la Setmana de

la Mobil i tat Sostenible i
Segura comptava enguany
amb un nou canal
d'informació a Facebook. En
aquesta pàgina:
http: //www.facebook.com/se
tmanadelamobil i tat es po-
dien seguir totes les
activitats que es portaven a
terme.

acabar aquest any amb
1 95.000 passatgers trans-
portats, la qual cosa supo-
saria trencar la tendència
de pèrdua de passatgers
dels dos darrers anys
(1 87.674 el 201 2 i 1 86.521
el 201 3).

Serveis Socials se suma a la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura

Enguany, la regidoria de
Benestar i Família s’ha su-
mat a les activitats que s’han
organitzat amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura i, el
passat 2 d’octubre, va orga-
nitzar, conjuntament amb la
regidoria de Transport i Mobi-
litat, el taller ‘Estalvia en els
teus desplaçaments’.
Aquest taller pretenia fer
conscients els participants,
d’una forma gràfica, del cost
econòmic real que tenen els
desplaçaments que fem
habitualment i donar-los
pautes per poder rebaixar
part d’aquests costos.
D'aquesta manera, es van
mostrar les alternatives que hi
ha per realitzar aquests
mateixos desplaçaments en
transport públic i les diferents
formes de pagament que
tenim a l'abast.
Amb la voluntat de donar la
màxima utilitat a la jornada,
prèviament a la realització del

taller, en el moment de fer la
inscripció, els interessants
van emplenar un petit
formulari, el qual va donar a
conèixer els patrons de
mobilitat dels assistents i, així,
es van poder definir els perfils
i estudiar els desplaçament
més comuns entre tots ells,
cosa que va permetre donar
respostes i comparatives
sobre situacions reals en les
quals la majoria es veien
reflectits. Aquest fet va
propiciar la intervenció contí-
nua dels assistents i va fer
l’activitat més amena.
També es va facilitar material
informatiu i la possibilitat de
contactar amb els responsa-
bles de Transport i Mobilitat
de l’Ajuntament per rebre as-
sessorament sobre des-
plaçaments concrets a
realitzar (oferta existent,
horaris, recorreguts i tarifes)
per tal d'obtenir una utilització
del transport públic més
econòmica i agradable.

Taller "Estalvia en els teus desplaçaments"
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Les obres d'ampliació del Casal de la Gent
Gran, en marxa

Recordem que les obres
consistiran a ampl iar la sala
d’actes cap a l ’oest afegint-
hi una forma triangular amb
els costats paral•lels als
límits de la finca. D’aquesta
manera, la planta
esdevindrà trapezoïdal i
tindrà una superfície de
1 47,1 9 metres quadrats
úti ls. La superfície de
l ’ampl iació serà de 66,50
metres quadrats construïts i
59,05 metres quadrats úti ls,
i l 'estètica serà la mateixa
de l ’edifici existent.
El projecte d’ampl iació del
Casal de la Gent Gran va
sortir a concurs al febrer de
201 4 i al ju l iol es va
adjudicar a l ’empresa
Construcciones Pintura y
Mantenimiento SAU, que va

presentar la mi l lor oferta
d’entre les vuit que s’hi van
presentar, tenint en compte
els aspectes tècnic i
econòmic d’acord a les
bases del concurs.
El preu de l icitació era de

Pla per a la millora de
l'ocupabilitat juvenil
Les regidories de Joventut,
Educació, Promoció
Econòmica i Benestar Social
conjuntament amb el Servei
d’Ocupació i Empresa de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes (SEOVT) estan
elaborant un pla estratègic
per tal de pal•liar la
problemàtica dels ciutadans i
de les ciutadanes més joves
del nostre municipi
compresos entre els 1 6 i 35
anys en relació a l'ocupació.
El “Pla per a la millora de
l’ocupabilitat juvenil” té com a
finalitat visualitzar i
desplegar, de forma
coordinada, mesures
d’estímul i suport a la
formació, ocupació i
emprenedoria de la població
jove.
Aquest projecte sorgeix de la

necessitat detectada de tenir
eines per atendre,
acompanyar, formar i orientar
de forma més complerta als
ciutadans i ciutadanes joves
que estan fora del mercat
laboral, per les raons que
sigui, i necessiten ser ateses
de forma ràpida, àgil i amb el
màxim d’acompanyament
possible. A més, permetrà
crear una eina de treball que
perduri en el temps i que
sigui extrapolable a qualsevol
grup de població amb
aquesta problemàtica. Aquest
treball transversal compta
amb el suport de DEP, una
organització especialitzada
en l’àmbit social, especialista
en elaboració de plans
estratègics per a l’ocupació i
reinserció al món educatiu o
laboral.

Píndola formativa: "No et
quedia aturat"

Les obres d'ampliació del Casal de la Gent Gran van començar el
passat 9 d'octubre i es preveu que finalitzin al voltant de cap d'any.

75.295,32 euros i es va ad-
judicar per 67.372,96
euros. L’obra compta amb
el suport econòmic de la
Diputació de Barcelona,
que ha concedit un ajut de
9.81 3,75 euros.

Celebració de la Setmana de la Gent
Gran
Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la Gent Gran amb diversitat d'actes
adreçats a aquest col· lectiu, que tindran lloc del 3 al 9 de novembre.

Acte d'Homenatge a la gent gran de 90 anys de l'any passat

L'Ajuntament i les dues enti-
tats de gent gran del muni-
cipi organitzen la Setmana
de la Gent Gran. Les
activitats programades, com
l'any passat, es faran en dos
equipaments del municipi, el
Casal de la Gent Gran i el
Centre Cívic Palaudàries,
seus de les dues entitats de
gent gran que actualment hi
ha al poble: l 'associació del
Casal d'Avis i l 'Associació de
Jubilats i Pensionistes de
Palaudàries.
Les activitats més
destacables al Casal de la
Gent Gran seran:
- Campionats de parxís i dò-
mino, durant tota la setmana
- Homenatge a la gent gran
de 90 anys
- Xocolatada gratuïta (afora-
ment l imitat; cal recoll ir el ti-
quet al despatx)
- Taller: "Crea la teva pròpia
bijuteria"
- Taller: "Arranjaments flo-
rals"
- Taller: "Recicla la teva ro-
ba"
- Excursió al Berguedà
Pel què fa al Centre Cívic de
Palaudàries, les activitats
previstes són:
- Xerrada sobre l'Alzeimer
- Taller: "Cuina per a la gent
gran"
- Taller: "Risoteràpia"
També es farà una activitat
conjunta: una caminada per
l ’entorn de Lliçà d’Amunt.

Tota la informació completa
de les activitats que es fa-
ran, amb els horaris, estarà
exposada al Casal de la

Torna la Nit de Terror!

Joves voluntaris participants a la Nit del terror de l'any passat

La Nit del Terror, que ja fa 8
anys que s’organitza des de
la Regidoria de Joventut,
ens proposa endinsar-nos
per racons misteriosos amb
personatges que ens
posaran la pell de gall inaa
Us hi atreviu?
Aquesta activitat tindrà l loc
el dissabte 8 de novembre,
a partir de les 1 7h, quan es
podran comprar els tiquets.
Preu: 1 € per a joves
socis/es de l 'Espai Jove El

Gall iner; 2€ per a no socis;
4€ per a majors de 30 anys.
No es recomana l’entrada a
menors de 1 2 anys i tampoc
a persones que puguin patir
malalties del cor o epilèpsia.
Important: El l loc de la Nit de
Terror d’aquest any es
comunicarà a través del web
www.espaijovegall iner.cat.
També es pot demanar la
informació trucant al
93860701 de dil luns a
divendres de 1 6h a 20h.

Gent Gran i al Centre Cívic
de Palaudàries; a més, es
podrà consultar al web mu-
nicipal.

La regidoria de Joventut ha
organitzat una píndola for-
mativa, adreçada a la
població més jove del nostre
municipi en situació d'atur,
anomenada "No et quedis
aturat".
Es tracta d'un taller, adreçat
a joves d’entre 1 6 i 35 anys
en situació d’atur, que té per
objectiu potenciar l’enforti-
ment dels i les joves i crear
un espai on poder mirar la
situació d'atur de forma
constructiva, entenent-la com
una oportunitat per formar-

se, reorientar-se o fer el salt
professional que sempre s'ha
volgut fer però que mai s'hi
han atrevit.
El taller estarà impartit per
tècnics del Consell Comar-
cal. Si estàs en situació
d’atur, no saps què fer o com
sortir-te’n, acosta’t al Gall iner
el dimecres 1 2 de novembre,
de 1 8h a 1 9h (prèviament
s'ha de formalitzar la
inscripció al telèfon 93 860
70 01 , a la web www.
espaijovegall iner.cat o pre-
sencialment al Gall iner).

Obres d'ampliació del Casal de la Gent Gran
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1 0è aniversari del Centre Cívic
Palaudàries
El Centre Cívic Palaudàries ja té deu anys. Per commemorar aquesta
efemèride, l 'Ajuntament va organitzar una festa, el passat 20 de
setembre, que va comptar amb la participació de nombrosos usuaris i
usuàries del centre, i veïns i veïnes del poble.

Mercat del Trasto

Presentació de l'avantprojecte del nou Casal de la Gent Gran

La festa del desè aniversari
del Centre Cívic Palaudàries
va comptar amb una bateria
de tastets gratuïts d'una ho-
ra de diferents activitats que
es porten a terme en el cen-
tre: estiraments chikun, tai-
txí, reiky, relaxació i medita-
ció, zumba fitness, bal ls en
línia i bal ls de saló, que es
van anar succeïnt des de les
1 0 del matí fins a les 8 del
vespre. Al matí, es va con-
centrar la programació in-
fanti l , amb una xocolatada,
l 'actuació d'un mag i jocs de
lleure. També es va organit-
zar el Mercat del Trasto, que
va comptar amb 21 parades
de productes de segona mà.
Al migdia, va tenir l loc la
presentació de l 'avantpro-
jecte del nou Casal de la
Gent Gran que es vol
construir a la zona. La festa
va acabar al vespre-nit amb
un sopar, que va aplegar
300 comensals, i bal l amb
orquestra.
Tal i com es va fer fa 1 0
anys quan es va inaugurar
el centre, la coordinadora
d’activitats, espai de
participació del centre cívic,
va ser l 'encarregada
d'organitzar aquesta
celebració juntament amb la
regidoria de Participació
Ciutadana.

Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Portabella: 1 i 2 de novembre
Valeta: 8 i 9 de novembre
Esplugas: 1 5 i 1 6 de novembre
Galceran: 22 i 23 de novembre
Trul lols: 29 i 30 de novembre
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i
festius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de guàrdia i per a urgènci-
es, cal trucar a la Policia Local: 93 860 70 80

Desafectats els terrenys a l'entorn de
l'empresa pirotècnica del Polígon Industrial
del Tenes

L'empresa Pirotècnia Gar-
cia, situada al Polígon In-
dustrial del Tenes, ha
construït un nou magatzem
de productes explosius.
Aquest nou polvorí té una
superfície de 30 metres
quadrats i murs de més
d'un metre d'espessor, i
està dotat de les mil lors
mesures de seguretat pos-

sibles, com per exemple
una alarma antísísmica o
murs pantal la de formigó
armat. La posada en marxa
d'aquest nou polvorí per-
metrà la desafectació dels
terrenys contigus, que fins
ara veien restringida la pos-
sibi l i tat de construir-hi per la
distància de seguretat a
mantenir amb els minipol-

Endesa millora la xarxa de baixa tensió a Ca
l'Artigues
La companyia de distribució
elèctrica Endesa ha real i tzat
aquest estiu trebal ls de
mil lora de la xarxa de baixa
tensió als carrers de Ca
l ’Artigues, Osona i Val lespir,
al barri de Ca l ’Artigues.

S’han substituït 300 metres
de xarxa convencional , for-
mada per 4 conductors en
paral•lel , per un nou cable
trenat, molt més robust i
resistent als fenòmens
meteorològics adversos.

Nova zona lúdica infantil al
Parc del Tenes

Zona lúdica infantil del Parc del Tenes

L'Ajuntament té previst re-
novar la zona lúdica infanti l
del Parc del Tenes.
A l'espera que arribin les

noves intal· lacions lúdiques
infanti ls, s'ha vallat la zona,
d'on ja s'han retirat els vel ls
columpis i demés elements.

vorins existents, que eren
semienterrats però amb
molt menys espessor de
protecció i sense murs
pantal la. Amb aquesta ac-
tuació es resol un problema
històric en aquest emplaça-
ment i que ha condicionat
completament l 'aprofitament
de les parcel· les veïnes de
l 'empresa.

1 0è aniversari de l'escola
bressol Palaudàries i l'escola
Rosa Oriol

Aquest any, dos centres edu-
catius celebren el 1 0è aniver-
sari: l'escola bressol
Palaudàries i l'escola Rosa
Oriol.
Després de deu anys, l'escola
bressol Palaudàries ha con-
solidat el seu projecte educa-
tiu i treballa coordinadament
amb l'altra escola bressol
municipal, Nova Espurna.
L'escola Rosa Oriol va co-
mençar amb 45 alumnes i 4
mestres, en mòduls prefabri-
cats i amb el format d'escola

cíclica. De anys més tard,
compta amb 420 alumnes i
28 mestres.
L'Ajuntament felicita a les
dues escoles per la trajectòria
pedagògica i per la implicació
que hi ha hagut amb la
comunitat educativa.
Juntament amb l’escola
Miquel Martí i Pol, l’existència
d’aquests centres escolars ha
suposat l’apropament de
l’escola als barris, un fet que,
fins fa deu anys, no havia
estat possible.

L’actuació ha tingut un cost
d’uns 5.000 € i ha permès
mil lorar la qual i tat del ser-
vei a 360 abonats de la zo-
na, així com l 'aspecte
visual i la seguretat de la
xarxa.
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Publicitat

Jazz per a adults al Pavelló
Si vols aprendre a ballar
diferents coreografies de
jazz, ara tens l ’oportunitat
de fer-ho.
Edat: a partir de 1 7 anys
Dies i horari: dimarts i
di jous de 1 9.30h a 20.20h
Lloc: gimnàs del Pavelló
Preu: no abonats/des al
gimnàs: 1 5€/mes;
abonats/des al gimnàs:
gratuït

Informació i inscripcions:
al Pavelló d’Esports, de
dil luns a divendres de 8h a
1 3h i de 1 6.30h a 22h; tel.
938607025.
Documentació per fer la
inscripció: fotocòpies de
les dades bancàries on
aparegui el nom del titular
del compte i del DNI del
titular del compte.
Places l imitades.

Comença l'Espai Obert
La regidoria d’Educació torna a impulsar, un any més, l’Espai Obert.

Les famílies amb nens i
nenes que estan fent 5è i 6è
de Primària i 1 r i 2n d’ESO i
vulguin que els seus fills i
filles tinguin un espai al
municipi on poder fer la feina
que els demanen des de les
escoles i instituts, poden
apuntar-se a l’Espai Obert.
En aquest espai tindran
l’acompanyament d’una
monitora que, en coordinació
amb els centres
d’ensenyament i l’Ajuntament,
farà un seguiment de
l’alumnat.
La inscripció s'ha de formalit-
zar a l’OAC de l'Ajuntament,
en l’horari de les oficines, a
partir del 3 de novembre. Per
fer la inscripció cal portar
fotocòpia del DNI o NIE del
pare, mare o tutor/a i de la
targeta sanitària de l’alumnat.
L’activitat, que comença el 24
de novembre i dura tot el curs
escolar, és gratuïta i té places
limitades.

Fitness infantil al Pavelló
A partir d'aquest mes de
novembre s’inicia una nova
activitat al gimnàs del
Pavelló d’Esports
anomenada Fitness Infanti l
on els nens i nenes
participants podran realitzar
diverses modalitats
esportives del món del
fitness com poden ser
aeròbic, steps, tonificació,
zumba, circuits, fitbal l , etc. ,
que s'aniran alternant cada
dia de classe.
Edat: de 3r a 6è de
Primària. Dies i horaris:
dimarts i di jous de 1 7h a
1 7.45h

Lloc: gimnàs del Pavelló
d'Esports
Preu: 20,35€ de matrícula i
1 4€/mes
Informació i inscripcions:
al Pavelló d’Esports, de
dil luns a divendres de 8h a
1 3h i de 1 6.30h a 22h; tel.
938607025.
Documentació per forma-
litzar la inscripció: fotocò-
pies de les dades bancàries
on aparegui el nom del titular
del compte, del DNI del
titular del compte i de la tar-
geta sanitària del participant.
Mínim 8 participants. Places
l imitades.

Signatura dels contractes de lloguer dels
habitatges de protecció oficial

La signatura dels contractes
dels 11 habitatges de protec-
ció oficial que l'Ajuntament va
treure a lloguer el passat mes
de juny va tenir lloc el passat
mes d'octubre. Tots els
habitatge han estat adjudicats
segons l’ordre del sorteig
públic que va tenir lloc els
passat 1 5 de setembre.
Les persones sol•licitants que
no han estat beneficiàries
passen a formar part d’una
llista d’espera, en el cas de
futures renúncies dels
llogaters actuals.

Torna la sala d'estudi a la
Biblioteca
A partir del 1 3 de
desembre i fins al 1 8 de
gener la Bibl ioteca torna a
oferir el servei de sala
d ’estud i en caps de
setmana, per aquel ls
estud iants que necessi tin
preparar-se els exàmens
de desembre –gener.
El calendari i horari serà el
següent:
Calendari : del 1 3 de
desembre al 1 8 de gener
Dies 24, 25, 26 i 31 de

desembre, 1 , 5, 6 i 7 de
gener tancat.
Horari :
Dissabtes, de 1 6 h a 20 h
Diumenges de 1 0 h a 1 4 h
i de 1 6 h a 20 h
Els següents d ies, en que
la bibl ioteca tanca, el
servei de sala d ’estud i
estarà obert en horari de
tarda, de 1 6h a 20h:
d issabte 27 de desembre,
d ivendres 2 de gener i
d issabte 3 de gener.

Moment d'una de les signatures

La signatura va tenir l loc el passat mes d'octubre.
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Descobrim La nit a la Biblioteca...
El mes de novembre, la protagonista de la Bibliteca Ca l'Oliveres serà la nit, tema de l’exposició que acollirà la biblioteca del 1 3
de novembre al 4 de desembre, una bonica exposició produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

Dimecres 1 2 de novembre a les 1 8h
RECREA’T: “UNA DE ZOMBIS”
Taller de maquil latge de zombis i personatges de por.
A càrrec de Laura Bartui l l i i Carme Romero.
Adreçat a joves de 8 a 1 2 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Les activitats de la biblioteca
organitzades per aquest mes
tenen “La nit” com a
protagonista, a través dels
seus elements, emocions i
personatges.
La nit serà el tema de l'exposi-
ció que acollirà la biblioteca del
1 3 de novembre al 4 de
desembre, produïda pel Con-
sell Català del Llibre Infantil i
Juvenil (les escoles que ho
desitgin podran sol· licitar-ne
la visita). L’exposició va
acompanyada d’un centenar
de llibres entorn “la nit” i els
seus elements, que podran ser
consultats a la biblioteca.
Paral•lelament, la biblioteca ha
vetllat per tenir a la seva
col•lecció tots els llibres que
acompanyen l’exposició per tal
que es puguin emportar en
préstec.
Alguns d’aquests llibres són:
- THOMSON, Sarah L.
Imagina't una nit. Il•lustr. Rob
Gonsalves. Barcelona:
Joventut,
2007.
- SOLÉ i VENDRELL, Carme.
La lluna d’en Joan.
Barcelona: Mars, 2009.
- LIAO, Jimmy. La noche
estrellada. Cadis: Barbara
Fiore, 2009.
- ZENTNER, Jorge.
Menjapors. Il•lustr. Tàssies.
Barcelona: Destino, 2001 .
- BRADBURY, Ray. Encender
la noche. Il•lustr. Noemí
Villamuza. Madrid: Kókinos,
2006.
- ALLANCÉ, Mirelle de. Quan
tenia por de la fosca.
Barcelona: Corimbo, 2002.
- CANAL, Eulàlia. Un somni
dins el mitjó. Il•lustr. Valentí
Gubianas. Barcelona:
Animallibres,
2009.
- COMPANY, Mercè. La Nana
Brunilda menja malsons.
Il•lustr. Agustí Asensio.
Barcelona:
Cruïlla, 1 990.
-MAYER, Mercer. Hi ha un
malson al meu armari.
Pontevedra: Kalandraka.
- LIES, Brian. Els ratpenats a
la biblioteca. Barcelona:
Joventut, 2009.
- DAHL, Roald. Les bruixes.
Il•lustr. Quentin Blake,
Barcelona: Estrella Polar, 2009.
- Observo els oficis de la nit.
Barcelona: Cruïlla, 2001 .
- LOPESINO, Jordi. La meva
primera guia sobre
astronomia. Barcelona: La
Galera, 2008.

Dimarts 1 8 de novembre a les 1 7:30h
TALLER CREATIU: “MUSSOL DE PAPER”
Treballarem la nit. . . i un dels animals més emblemàtics
és el mussol.
A càrrec d’Agnès Navarro i Carme Romero.
Adreçat a infants de 4 a 8 anys.

Dissabte 1 5 de novembre a les 11 h
CONTES D’AQUÍ A LA LLUNA
Tastar la l luna, veure com neix una papallona i dir
“t’estimo” en mil històries petites que van d’aquí a la
l luna. Contes amb il•lustració, amb objectes i de viva
veu per als més menuts.
A càrrec de Patricia McGil l.
Adreçat a famíl ies amb infants de 0 a 3 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Dijous 27 de novembre a les 1 8h
DE LA TERRA A L'INFINIT (xerrada + sessió as-
tronòmica)
Xerrada que pretén fer una aproximació al món de
l'astronomia d'una manera amena i planera, adreçada a
tot tipus de públic amb ganes de conèixer com està or-
ganitzat l 'univers i quins són els objectes presents en
ell . Amb l'ajut d'un punter làser aprendrem a reconèixer
els tipus d'estrel les i les constel· lacions presents en el
cel, i la mitologia, contes i l legendes que aquestes por-
ten associades.
A càrrec d'Alexandre Bonanit de l 'Associació Bocafos-
cant.
Adreçat a tots els públics, infants a partir de 8 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Dissabte 29 de novembre a les 11 h
NO TINC POR
Una dolça història per descobrir tot el que té de bo la
nit.
Avui és la primera nit que en Pere dorm sol. És hora
d’anar a l l it i en Pere té por del si lenci de l ’habitació, de
la tempesta, de la foscor i del monstre que hi ha dins de
l’armari.
A càrrec de Tanaka Teatre.
Adreçat a famíl ies amb infants de 2 a 8 anys.

Dimarts 25 de novembre a les 1 8h
TALLER PER ADULTS (Voluntariat)
Decorarem un porta-espelmes amb la tècnica decou-
page.
A càrrec de Montse Ramírez.
Adreçat a joves i adults.
Places l imitades. Inscripció prèvia.
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Premis del 2n Concurs
d'Instagram sobre la Festa
Major

Publicitat

"Tuppersex", interpretada
per Gretel Stuyck i Elena
Fortuny, és la proposta del
Muda't 2.0 per al mes de
desembre.
Es tracta d'una disbauxada i
divertida comèdia d’embolics
i mals entesos on una
perruquera de barri haurà de
substituir una sexòloga en
un curs de formació per a
venedors de Tuppersex. Els
actors ens animen a venir i
descobrir les esbojarrades
tècniques docents d’aquesta
improvisada professora i ens
asseguren que no en sorti-
rem indiferents.
La representació teatral
tindrà lloc el dissabte 20 de
desembre, a les 21 h, a l'ate-
neu L'Aliança.
El preu de les entrades és
de 1 0 euros si es compren
anticipadament i per als so-
cis de l'ateneu, i de 1 2 euros
si es compren a la taquil la.
Les entrades anticipades es
poden adquirir del 1 7 de no-
vembre al 1 9 de desembre a
l'OAC de l'Ajuntament. En
cas que quedin entrades
sense vendre, la taquil la
s’obrirà el mateix dissabte 20
de desembre a les 20h.

"Tuppersex" al Muda't 2.0
La proposta del Muda't 2.0 per al desembre és una divertida comèdia
d'embolics anomenada "Tuppersex".

Es busquen Patges reials
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient arribaran al nostre municipi el 5 de gener del 201 5
carregats de màgia, i l•lusió i regals, i necessiten l ’ajuda dels seus patges. Dies abans (2, 3
i 4 de gener), el Patge Xumet visitarà els diferents barris del poble anunciant la seva arri-
bada, també acompanyat de patges.
Si tens entre 1 2 i 1 6 anys, vius a Lliçà d’Amunt i tens ganes de passar-ho bé, dóna'ns les
teves dades (nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i edat) a través del correu
electrònic cultura@ll icamunt.cat o trucant al 93 841 52 25 i demanant per la regidoria de
Cultura. El període d’inscripció és del 1 0 al 21 de novembre; no s’acceptarà cap sol•l icitud
abans ni després d’aquestes dates. Un cop passat el termini es portarà a terme una reunió
informativa amb tots els participants.

Per segon any consecutiu,
l 'Ajuntament ha organitzat el
concurs d'Instagram sobre la
Festa Major amb l'objectiu
d'ajudar a promoure la festa
gran del nostre poble.
En aquesta edició s'han
publicat un total de 99
fotografies amb l'etiqueta
#Lliçàdefesta.
Aquest any, per a la tria
definitiva de les quatre fotos
guanyadores, s'ha comptat
amb un jurat amb membres
vinculats al món de la
fotografia. La selecció final
del jurat es va fer d'entre les
quinze fotografies més

votades a la plataforma
Instagram que complien amb
els criteris establerts a les
bases de participació.
Els premis del concurs,
patrocinats íntegrament per
establiments de restauració
del municipi, són els
següents:
- un esmorzar de forquil la al
Restaurant La Cruïlla
- un dinar al Restaurant Can
Roca Vell
- un sopar al Restaurant el
Nou Pinar
- un assortit de productes de
pastisseria de la Granja-
Pastisseria El Molinet.

Foto d'anna_canovas

FOTOGRAFIES PREMIADES

Foto de coco_iloo

Foto de gynna Foto de lalalau8

L'aforament és limitat.
Recordem que les persones
que es troben en situació
d'atur i els joves menors de
30 anys empadronats al
municipi tenen un
descompte directe de 2
euros sobre el preu de
l'entrada presentant algun
document que ho acrediti;
aquests descomptes no són
acumulables i són per a un
màxim de dues entrades, en
el cas de les persones
aturades, i d'una entrada,
per als joves menors de 30
anys.
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1 .- Aprovació de l'acta ante-
rior.
El Ple va aprovar l 'acta de la
sessió ordinària del Ple del 24
de jul iol .
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del 7
de jul iol al 5 de setembre, que
van del número 406 al 548.

3.- Donar compte de l'Infor-
me d'Intervenció del segon
trimestre de 201 4.
Es va donar compte dels in-
formes d'intervenció d'execu-
ció del pressupost durant el
segon trimestre de 201 4.

4.- Aprovació dels comptes
generals de l'exercici de
201 3.
El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l 'Ajunta-
ment corresponents a l 'exercici
201 3.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va destacar el roma-
nent de tresoreria de
2.283.000 euros, que ha
permès una dinàmica de pa-
gament a proveïdors a 30 di-
es; i l 'estalvi net de 3.634.00
euros, que ha permès crear
Plans d'Ocupació, augmentar
les ajudes de Serveis Socials,
congelar i rebaixar impostos, i
fer una forta amortització de
préstecs. El regidor d'Hisenda
va dir que l 'Ajuntament estava
per sota del 50% d'endeuta-
ment i va qualificar la situació
econòmica del consistori
d'envejable. Juárez va comen-
tar que, gràcies a l 'equil ibri
pressupostari i a la forta
amortització de préstecs, es
podrà afrontar amb garanties
el 201 5 i l 'any següent, i tenir
l iquidesa per fer més inversi-
ons i prestar més serveis. El
regidor d'Hisenda va dir que
es continuaria amb la mateixa
línia.
ERC va retreure que el discurs
del regidor d'Hisenda parlés
de l 'exercici actual i fins i tot
posteriors, i no se centrés en
l 'exercici de 201 3. Aquest grup
polític va posar en dubte la
congelació i rebaixa d'impos-
tos, que va qualificar de relati-
va, i va dir que els comptes
generals estaven ll igats a
l 'EMO i que no hi havia paga-
ments a compte d'aquesta
empresa a tercers sinó una
rebaixa del que l 'Estat aporta a
l 'Ajuntament. ERC també va
comentar el canvi de línia de
l 'equip de govern, que ha pas-
sat de refinançar crèdits a
amortitzar crèdits.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va fer
una aclariment sobre la parti-
cipació de tributs de l 'Estat i
també va explicar que els
comptes generals de l 'exercici

201 3 són auditats per la Dipu-
tació, la Sindicatura de Comp-
tes i Madrid, i que el resultat
era que no hi havia incorrecci-
ons.
CiU va centrar el seu discurs
en les inversions, que va qua-
l ificar de mínimes i mal fetes, i
va anomenar la rotonda de Ca
l'Esteper i el canvi de senyalit-
zació de la zona de Sant Bal-
diri .
El regidor d'Hisenda va con-
testar que s'havia prioritzat te-
nir un bon equil ibri i que ara hi
havia un bon punt de partida
per fer inversions, que era la
intenció. L'Alcalde va afegir
que s'havien fet altres inversi-
ons com quatre col· lectors i
l 'arranjament de tot l 'enl lume-
nat.
ICV-EUiA va anomenar els
nou mil ions rebuts de Mango
com a causant de l 'equil ibri
pressupostari i va retreure
que, tot i els bons resultats
econòmics, el manteniment
dels barris fós deficient.
El regidor d'Hisenda va con-
testar que l 'estat deficient dels
barris era una percepció prò-
pia del representant d'Iniciati-
va i va anomenar els plans
d'ocupació que s'havien con-
tractat per fer-ne el manteni-
ment.
La regidora no adscrita María
Maros va dir que no es creia
els números.
L'Alcalde va contestar-l i que
també eren els seus números,
ja que en aquell exercici for-
mava part de l 'equip de go-
vern i hi havia participat
directament.
Marcos va anomenar les regi-
dories de les quals s'havia fet
càrrec, va assenyalar el l loc
on estava ara i va dir que vo-
taria en conseqüència.
ERC va tornar a agafar la pa-
raula per dir que el 201 3 havia
estat el segon any de la histò-
ria de l 'Ajuntament amb
menys diners destinats a in-
versions.
L'Alcalde va contestar dient
que s'havien sanejat els
comptes i que tot no podia ser,
tot i que s'havien fet inversions
finançades amb subvencions.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

5.- Aprovació inicial de la
Modificació del Pressupost
de 201 4.
El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressupost
de l 'exercici 201 4 per trans-
ferència i generació de crèdit.
Hi ha necessitat d'un su-
plement de crèdit total de
328.587,50 euros per diferents
partides a finançar amb baixes
de crèdit d'altres partides per

un import total de 1 88.587,50
euros i amb generació de crè-
dit, d'una subvenció de la Di-
putació, per un import total de
1 40.000 euros. Les partides
que necessiten crèdit són les
corresponents a la rotonda
BV1 602/BV1 432, subvecions
nominatives de Cultura, l lo-
guer del Banc d'Aliments, pro-
grames de Serveis Socials,
transferències a famíl ies, tar-
getes magnètiques, grups
municipals i camp de futbol.
ERC va dir que la informació
no era la mateixa que havia
passat per la Comissió Infor-
mativa.
L'Alcalde va respondre que el
que havia variat no era subs-
tancial, ja que s'havien tret
coses, no pas afegit.
Els grups de l'oposició van
demanar de votar punt per
punt cada modificació, però
l 'Alcalde s'hi va negar dient
que no s'havia fet mai. ERC va
retreure mancances en el pro-
jecte de la rotonda; va dir que
s'hauria de tenir en compte
que podrien haver-hi reclama-
cions dels propietaris expropi-
ats, que se'ls pagarà a preu de
sòl agrícola, i també va dir que
hi havia una zona verda afec-
tada.
L'Alcalde va contestar que el
tema de la zona verda tenia
uns raonaments tècnics i que
el preu de les expropiacions
podria ser 0 ja que s'havia
parlat amb la famíl ia d'un con-
veni de cessió.
CiU també va exposar dubtes
sobre la rotonda; va dir que el
traçat no era clar, que no era
perpendicular i que s'empor-
tava 400 metres de l 'únic parc
que hi ha al centre urbà.
L'Alcalde va contestar que el
projecte encara no estava
aprovat, que es podia fer un
treball previ a l 'aprovació, però
que es feia necessària aques-
ta modificació.
CiU també va fer referència al
camp de futbol. Va proposar
que en comptes d'ampliar amb
un camp de futbol 7, que es
fés un estudi de reordenació
de tota la zona esportiva, ja
que potser seria convenient fer
un segon camp de futbol sen-
cer.
Tant l 'Alcalde com el regidor
d 'Esports van estar-h i
d 'acord.
ICV-EUiA va dir estar d'acord
amb algunes modificacions i
amb d'altres no, però, ja que
s'havia de votar conjuntament,
hi votaria en contra.
La regidora no adscrita va fer
el mateix comentari, va dir que
li dol ia no aprovar algunes
modificacions i que creia que
no costava res votar-les per
separat.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA

CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

6.- Modificació de l'assigna-
ció dels grups polítics muni-
cipals.
El Ple va acordar establir per
als grups polítics municipals
per aquest mandat o fins la
seva modificació, les següents
assignacions: Per a cada grup:
280 euros cada mes i Per a
cada regidor: 280 euros cada
mes. Recordem que en el Ple
de l 'Ajuntament, en la sessió
del dia 5 de maig de 201 4, va
acordar modificar les assigna-
cions dels grups polítics muni-
cipals i va adoptar el
compromís d'estudiar una no-
va modificació.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va explicar que es
tractava de recuperar les as-
signacions perdudes a petició
dels grups de l'oposició. Va dir
que la proposta d'ERC els
semblava correcte, però que
creien que el mil lor era tornar-
ne a parlar un cop hagin pas-
sat les eleccions.
ERC va explicar que aquestes
assignacions havien estat les
mateixes durant molts anys,
que feia dos anys s'havien re-
duït i que, ara, a més de tornar
a reestablir les d'abans, la se-
va proposta passava perquè
no fossin tan desproporciona-
des entre els grups majoritaris
i minoritaris.
CiU va posicionar-se d'acord
amb ERC en referència a unes
assignacions més equitatives,
però va dir que, si les opcions
eren només tornar a les assig-
nacions anteriors o res, pre-
feria la primera, ja que ho
necessitaven, al ser l 'única
manera de finançament.
ICV-EUIA va dir que la rebaixa
de les assignacions s'havia fet
en solidaritat amb els treballa-
dors, que també havien tingut
una rebaixa de sous, i que no
tenia cap problema a no fer
aquesta modificació pressu-
postària i parlar-ne més enda-
vant.
La regidora no adscrita també
va dir que caldria fer bé el de-
bat.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

7.- Afers urgents
No n'hi havia.

8.- Mocions.
ERC, CiU i ICV-EUiA van
presentar una moció conjunta:
- de suport del món local a la
convocatòria de consulta so-
bre el futur polític de Catalu-
nya del 9 de novembre de
201 4, on proposaven mostrar

Ple ordinari del 25 de setembre
el suport a la convocatòria de
la consulta del 9 de novembre
de 201 4, per decidir l l iurement
el futur de Catalunya dins
l'exercici dels nostres drets de-
mocràtics i prendre el compro-
mis de l'Ajuntament amb la
realització de la mateixa, facil i-
tant tots els recursos i les eines
necessàries per fer-la possible,
fent una crida a la participació.
ERC va manifestar que era un
plaer escoltar aquesta moció i
estava encantat de votar-la a
favor.
CiU també va manifestar la se-
va satisfacció per la moció i va
comentar que tots els demò-
crates hi haurien de votar a fa-
vor.
EUiA va dir que no se sentia
tant emocionat com ERC i CiU
però que era demòcrata.
La regidora no adscrita va dir
que no tenia res a veure una
cosa amb l'altra, que votaria en
contra però que era demòcrata,
esquerrana d'idees i socialista,
i va demanar respecte per a
totes les idees.
El PSC es va abstenir i ho va
justificar dient que considerava
que la llei no era d'aplicació per
aquest tipus de consulta, tot i
que estava d'acord amb el dret
a decidir.
El PP hi va votar en contra al· -
legant la insconstitucionalitat i
va demanar respecte a totes
les ideologies.
PSC_ ABSTENCIÓ
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ EN CONTRA
- CiU també va presentar una
moció on reclamava encarregar
als serveis tècnics municipals
un estudi sobre les característi-
ques que hauria de tenir un
camí per a vianants i bicicletes
al costat de la carretera de Lliçà
d'Amunt a Granollers.
El regidor d'Infraestructures i
Equipaments, Josep Santiago,
va dir que l'estudi ja estava fet i
que s'havia discutit en un Ple,
que hi havia quatre propostes
de diferents preus, el més barat
massa costós, i que hi havia el
compromís de la Diputació de
fer-ne una part. Davant d'això,
es va decidir de retirar la moció.

9.- Preguntes.
ICV-EUiA va formular pregun-
tes sobre el plans d'ocupació,
l 'escola bressol, la festa major
201 4 i els actes municipals.
La regidora no adscrita María
marcos va formular preguntes
sobre el compromís de res-
posta a unes preguntes for-
mulades en l 'anterior Ple sobre
costos de defensa jurídica.
CiU va formular preguntes so-
bre la festa major, una agència
de viatges i sobre el control de
feina a deteminada població
immigrada del municipi.
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Ple extraordinari del 29 de setembre
1 .- Aprovació del Text
Refós del POUM de Lliçà
d'Amunt.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar les fases que havia
seguit el POUM fins arribar a
aquell dia. Va comentar que
es va passar de l'aprovació
inicial a l'aprovació provisio-
nal per Ple el febrer de 201 3
i, seguidament, a l'aprovació
definitiva per part de la Co-
missió d'Urbanisme de la
Generalitat el juny d'aquest
any 201 4. A partir d'aquí, va
dir, la Generalitat demana
que l'acord de la Comissió
d'Urbanisme torni a passar
pel Ple per definir la posició
de cada grup polític. Del
provisional al definitiu, va dir,
s'han corregit errades me-
nors.
ERC va retreure que el do-
cument aprovat definitiva-
ment per la Comissió
d'Urbanisme no és exacta-
ment el que s'havia aprovat
provisionalment pel Ple, sinó
que tenia canvis significatius, i
que el POUM que s'aprovava
tenia moltes variacions respecte
a l'aprovació inicial, que és la
que va conèixer tothom, la que

es va fer servir de debat polític i
la que va tenir al·legacions de la
gent. ERC també va explicar
perquè des de l'oposició s'havia
demanat de convocar aquell Ple
extraordinari. Va comentar que
s'havia introduït una clàusula on
deia que si el Ple no es mani-
festava, en tres mesos el POUM
es publicaria, i creien que el mí-
nim que es podia fer, per res-
pecte a la institució, era votar. El
POUM, va dir, no és qualsevol
cosa, és un instrument que
afecta el desenvolupament del
poble a llarg termini. Va mani-
festar que si es creia que caldria
modificar-lo, el millor era no
aprovar-lo ara. Si s'aprova, va
dir, pot ser un punt sense retorn i
si hi votem en contra pot ser
l'oportunitat de canviar el futur. I
va afegir que caldria aprovar-lo
amb majoria i amb més partici-
pació, tot i puntualitzar que la in-
formació es pot aprofitar i no cal
fer-ne un de nou, sinó tornar-lo a
estudiar.
L'Alcalde va intervenir per dir
que l'equip de govern tenia
intenció de passar aquest punt
del POUM en el Ple extraordi-
nari que es convocaria per a fi-
nals d'octubre on també hi

hauria el punt de les ordenan-
ces i que aquesta voluntat de
passar el tema del POUM en el
Ple d'Ordenances ja li havia
manifestat explícitament al se-
nyor Ferriol. També va dir que
que s'havien afegit algunes co-
ses, com el catàleg de masies i
alguns informes de diferents or-
ganismes, tots ells favorables,
però que s'havien explicat, i va
comentar que s'havien creat
taules per parlar a nivell polític.
Ignasi Simón va manifestar
que l'equip de govern creia
que la feina estava ben feta,
que aquest POUM era vàlid i
que s'havia de tirar enda-
vant; que podria ser més
ambiciós, però que hi havia
hagut limitacions, ja que ca-
lia negociar amb organismes
superiors, tot i que s'havia
lluitat al màxim. I va afegir
que el POUM és un instru-
ment viu per fer mil lores.
CiU va demanar que aques-
ta aprovació es quedés so-
bre la taula i que es deixés
per després de les elecci-
ons, perquè es pogués
aprovar amb una majoria
més àmplia, ja que consi-
deraven que era suficient-

ment important perquè hi ha-
gués més consens. Aquest
grup polític va dir que CiU
havia estat "el pare de la cri-
atura" quan estava al go-
vern, però que havien
discutit el tema en assem-
blees i que actualment no
convencia a la majoria de la
militància. Va afegir que, si
l 'equip de govern no tenia
majoria, no era la seva res-
ponsabil itat, que no volien
entrar en guerres per ajudar
a uns i altres i que, si no es
deixava sobre la taula,
s'abstindrien en la votació.
L'Alcalde va contestar que
s'estava en la fase final, que
Urbanisme ho havia aprovat i
que l'equip de govern creia
que s'havia de seguir enda-
vant i tancar el tema.
ICV-EUiA va manifestar que
no els semblava bé que la
clàusula dient que si en tres
mesos no hi havia pronúncia
del Ple s'aprovava automàti-
cament no s'hagués comen-
tat en les sessions
informatives. Va qualificar el
POUM de dolent i va dir que
si no es veia clar era millor
votar-hi en contra, que si
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sortia aprovat i calia retocar,
es farien pegats.
L'Alcalde va insistir que
aquest POUM agradava a
l'equip de govern, que tocava
de peus a terra, i que tenien
diferents visions del poble.
La regidora no adscrita va
comentar que no sabia res
de la clàusula ni que l'equip
de govern volia posar aquest
punt en el Ple de les orde-
nances, que aquest Ple
l'hauria d'haver convocat
l 'equip de govern i no dema-
nat l 'oposició, i que era un
tema prou important com
perquè hi hagués el màxim
de consens.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN
CONTRA
La secretària de l'Ajuntament
va aclarir que no s'havia
arribat a cap acord, ja que es
necessitava majoria absoluta
i no s'havia aconseguit, i que
el següent pas era enviar un
certificat a Urbanisme amb el
resultat de les votacions.

La tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt es va iniciar
l’any 2007, amb l’entrada de l’equip de Govern format pel PSC, CiU i PP, essent llavors
Regidor d’Urbanisme el Sr. Pere Grau. Com és evident, ha seguit tot els processos
pertinents; una primera fase de diagnòstic, amb diferents exposicions, sessions
informatives i jornades de participació ciutadana, entre els anys 2008 i 2009. Una
segona fase, al mateix any 2009, amb la presentació i aprovació de l’Avanç del Pla.
Posteriorment l’aprovació inicial del Pla, que es produir al maig de 2010. Amb l’entrada
de l’actual equip de Govern, format per PSC i PP, es decideix crear una Mesa de
Treball, formada per tots els grups polítics, per analitzar i esmenar aquells aspectes del
POUM que es consideressin, treballs que es van realitzar durant l’any 2011 , i fruit
d’aquest debat, es va negociar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per tal d’esmenar el document aprovat inicialment, per donar
cabuda tant a les al•legacions rebudes com als informes sectorials i a les prescripcions
de la Mesa de Treball. El POUM fou aprovat provisionalment al febrer de 2013, i
finalment l’aprovació definitiva es va produir al juny de 2014. Aquest retard va venir
donat per tal de poder donar cabuda i resposta a aspectes que el Departament de
Territori i Sostenibilitat deixava sense resoldre o desestimava.

El document aprovat definitivament havia de ser verificat per Ple Municipal i, el passat
29 de setembre, mitjançant la realització d’un Ple Extraordinari convocat a petició de
tots els grups polítics de l’oposició, el POUM va obtenir 8 vots a favor, 7 vots en contra i
2 abstencions. Així doncs, s’ha traslladat l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, per tal que prengui les determinacions oportunes.

Els diferents documents i els treballs d’informació i anàlisi que integren el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt destaquen, de forma ordenada,
els temes urbanístics i territorials que s’han abordat durant la tramitació inicial i, en es-
pecial, els treballs posteriors de la Mesa de Treball, la resposta a les al•legacions i les
modificacions derivades de l’informe i de les reunions i converses mantingudes amb
els responsables del departament d’urbanisme de la Generalitat. Tots aquests
elements constitueixen el contingut principal del Pla.

S’han aportat elements de reflexió sobre:

- La densitat de la població i els nous índex de creixement del municipi.
Als àmbits de sòls urbans, pendents d’executar, el nou POUM proposava un

model amb una major densitat i no incrementar la dispersió que tenim actualment,
amb parcel•les d’habitatges unifamiliars (actualment comptem amb més de 6.000 par-
cel•les).

- L’adequació al Pla Territorial Metropolità.
El PTM es va aprovar amb posterioritat al Pla General vigent, essent dos

documents contradictoris en determinats aspectes. El nou POUM s’ha redactat de
conformitat a les disposicions del Pla Territorial Metropolità que, per altra banda, és

d’obligat compliment.

- Les previsions d’habitatge públic, d’acord amb el Pla Local d’Habitatge.
El Pla General actual no contempla cap previsió sobre habitatge públic, ja que

és anterior a les disposicions del text refós de la Llei d’Urbanisme, que és el document
que l’exigeix.

- L’augment de densitat dels sòls urbanitzables delimitats.
Als àmbits subjectes a plans parcials, en sòls urbanitzables delimitats, el nou

POUM proposava un canvi de model, amb una major densitat.

- La previsió d’equipaments públics.
El nou POUM estableix una previsió a 20 anys dels espais necessaris per

l’establiment dels futurs equipaments públics.

- L’augment de parcs i zones verdes.
El nou POUM proposa l’augment de parcs i zones verdes repartits pel territori.

Es proposava incorporar terrenys de titularitat municipal al sistema de parcs i jardins
urbans, i se'n creaven de nous.

- Ajustar el sòl urbà de forma efectiva en els àmbits consolidats. Aquest ajust ha
comportat l’augment del sòl no urbanitzable.

- Refondre totes les modificacions del pla general aprovades i els instruments de
planejament (plans especials, plans parcials, estudis de detall, etc.).

- Revisar la normativa en els sectors industrials per adequar-la a les construccions
existents.

El POUM reconeix l’existència d’altells dins les naus industrials i permetrà la
regularització d’activitats econòmiques.

- Ampliar els usos en les zones industrials amb els comercials i terciari.s

- Revisar la normativa de ciutat jardí, proposant uns majors índex d’edificabilitat i una
revisió més acurada dels moviments de terres.

- L’actualització del planejament, adequant-lo a totes les actuacions i execucions ja
efectuades.

- La realització d’un catàleg de construccions en el sòl no urbanitzable, fixant els usos
admesos.

- La realització del catàleg de bens protegits, fixant els nivells de protecció i els usos
admesos.



El equipo de gobierno municipal PSC-PP ha iniciado su particular precampaña electoral, y nos parece nauseabundo e inmoral ver como manosean y uti l izan los medios de
información municipal para contar verdades a medias o mentiras particularmente interesadas.
En el último pleno celebrado el 25 de septiembre de 201 4, se presentó un punto que era, “modificaciones presupuestarias”. Estas modificaciones, por un importe de más de
400.000 euros, incluían tres partidas que para ICV-EUiA y también para los ciudadanos de Lliçà d’Amunt eran muy importantes: una modificación de 50.000 € en ayudas
comedores escolares, una partida de 5.000 € destinada al Banco de Alimentos y otra destinada a Servicios Sociales de 1 5.000 €.
Pero también había diferentes partidas más cuantiosas, como un incremento para los grupos políticos de 23.000 €, una rotonda en la carretera BV1 602/BV1 432 de 200.000 €,
otra de 55.000 € para la Mancomunidad de la Vall del Tenes, entre otras.
En la reunión de las comisiones informativas que se hacen una semana antes del pleno, se solicitó que estas partidas se votaran por separado en el Pleno, y el PSC-PP se negó.
Antes de discutir el punto en el Pleno, el regidor de ICV-EUiA Francisco León, volvió a solicitar que se pudieran votar por separado, a lo que el equipo de gobierno PSC-PP volvió
a negarse en rotundo.
Nos vimos obligados a votar en contra de todo el paquete de modificaciones presupuestarias, donde eran más importantes las que no estábamos de acuerdo que las que sí.
Además, consideramos que nos querían “colar” el resto de modificaciones, uti l izando como reclamo las “partidas sociales” para conseguir nuestro voto. Pero. . . ¡oh, sorpresa! en
la página web municipal se publica una noticia donde lo único que dice es que, los grupos municipales de ICV-EUIA, ERC y la Regidora no adscrita, votaron en contra de las
partidas sociales, precisamente las únicas que nosotros queríamos aprobar. Por supuesto tuvieron que aclarar la noticia después de las quejas de varios regidores.
Nos parece una manipulación vergonzosa la uti l ización de los medios de comunicación municipales, para mentir de forma totalmente interesada y hacer su particular
precampaña electoral.
Ll içà d’Amunt merece algo mejor de lo que tiene.

Grups Municipals

No todos somos lo mismo. Nosotros partimos de una clara voluntad de gobernar, así lo hemos demostrado, tanto en tiempos de bonanza en la que realizamos gran
cantidad de infraestructuras y servicios, como en plena etapa de crisis general. Lo hemos hecho con una gran dosis de esfuerzo pero, sobre todo, uti l izando la
imaginación para contener la deuda y atender las necesidades de nuestros vecinos sin bajar la calidad de los servicios en un municipio tan singular como el nuestro.
Como es sabido, hace unos años la mayor parte de los ingresos del ayuntamiento provenían de las l icencias de obras. Con la crisis este concepto de ingresos
desapareció. Ll içà d’Amunt no tenía industria como ocurre en las poblaciones vecinas, nos encontramos en un municipio insostenible que hace muy difíci l gestionarlo.
En la época del gobierno de ERC y ICV tuvieron la oportunidad de facil itar que las empresas se instalaran en nuestro pueblo. En una población de las características
de Lliçà habría sido lo adecuado, a eso se le l lama RESPONSABILIDAD. Porque para gobernar, ante todo y por encima de todo hay que ser responsable, se trata de
gestionar el dinero público, el que pagan los ciudadanos, y eso solo se hace con “responsabil idad”. ¿Cómo habrían gestionado ustedes en plena crisis sin los ingresos
procedentes de la industria? ¿Sin ingresos procedentes de la especulación urbanística?. Seria el caos, se lo aseguramos y ustedes lo saben. Porquéa ¿habrían
mantenido los cargos de confianza de sus partidos que costaban a este ayuntamiento más de 7000 euros mensuales?, ¿hubiesen seguido manteniendo los teléfonos
móviles para todos los regidores y cargos de confianza? ¿Habrían mantenido las cenas semanales para hacer reuniones, a la salud de los ciudadanos mientras había
gente que tenia dificultad para pedir comida en servicios sociales? Nosotros, desde que gobernamos, no hemos tenido ningún “chupóptero de confianza”. Este
gobierno solo tiene adjudicado un teléfono y es por necesidad. El resto de regidores tienen su teléfono privado que pagan de su bolsi l lo, como cualquier ciudadano. Y
como esto, un sinfín de medidas “responsables” con el fin de eliminar vicios adquiridos por administraciones caciquistas, como hemos dicho, gobernar es un ejercicio
de RESPONSABILIDAD, nosotros lo demostramos todos los días.

El mes de juny la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) va aprovar el POUM. Tanmateix, en va suspendre la publicació fins que el Ple Municipal el verifiqués, en el termini
de 3 mesos. Si no ho feia, el POUM es publicaria al Diari Oficial i seria vigent. Aquest termini i l’amenaça de publicació automàtica ha estat un abús legal de la Conselleria
de Territori. La planificació urbanística és una competència del Ple, i no es pot aprovar sense el vot majoritari dels regidors, que són els únics representants de la ciutadania
en aquesta matèria.
En el moment que el POUM va passar per la CTU el govern municipal ja estava en minoria. Davant d’aquest fet, els representants del govern de PSC i PP varen implorar
a la Generalitat l’aprovació directa del POUM, saltant-se les atribucions del Ple Municipal. Aquestes peticions es varen concretar en aquesta clàusula de publicació
automàtica. Tenim un govern que ha intentat guanyar l’aprovació als despatxos abans de fer-ho davant la majoria dels representants democràtics de la ciutadania.
El termini per l’aprovació automàtica acabava el dia 1 7 d’octubre. El Ple de setembre no tenia previst votar el POUM. Davant del fet que no hi havia temps material per a
què entrés en el següent Ple ordinari, des de ERC i amb la col•laboració de ICV-EUiA, varem forçar la convocatòria d’un Ple extraordinari per debatre i votar aquest punt.
La votació es va resoldre amb una negativa a l’aprovació del POUM, i el reconeixement implícit de l’intent, per part del govern municipal, de forçar l’aprovació directa sense
ratificar en el Ple.
El POUM és el disseny futur del nostre poble. Requereix consensos polítics i ciutadans amplis. Ha de resoldre problemes actuals i no crear nous conflictes. Ha de definir
models, creixements, connexions. No podem aprovar un document que, hores d’ara, sabem que conté errors estratègics i càrregues inassumibles per l’ajuntament. Es pot
usar el document actual de base, però al proper mandat municipal haurem de treballar per aconseguir els consensos per definir un bon POUM pel nostre poble.

DERECHO ADECIDIR
Acabamos de ejercer el derecho a decidir el POUM, mediante la creación de comisiones de trabajo y asambleas vecinales, respetuosas con la normativa reguladora de los procesos participativos en los
trabajos de elaboración del planeamiento municipal.
En los tiempos que corren cuesta decir que te sientes orgulloso de nada. Ahora más que nunca podemos afirmar que el tiempo pasado fue mejor. Por razones económicas y laborales evidentes, que sin duda
han marcado este planeamiento urbanístico, y las expectativas de crecimiento que, en otras condiciones, nos habrían animado a esperar un crecimiento del municipio, en población y equipamientos,
absolutamente envidiable.
De momento nos tendremos que conformar con la satisfacción de la gestión bien hecha, y un déficit municipal en constante reducción, que no conocen la mayoría de los ayuntamientos de este país.
Saneamiento económico que nos permitirá ser independientes financieramente de bancos e intereses económicos de terceros. Supongo que se entiende.
Todo esto que suena muy bien, se puede ir al traste por la ambición política de los Sres. de ERC, ICV y CiU. Y lo exponemos por este orden, en honor a los méritos que cada uno ha hecho para merecer la
crítica que voy a hacer a continuación.
Resulta que en mayo de 201 0, los cuatro concejales de CIU aprobaron el texto inicial del POUM, lo cual no extraña pues contribuyeron activamente en los trabajos de elaboración del mismo. Por su parte, los
grupos de ERC e ICV, tan solo presentaron 1 2 y 6 alegaciones, más políticas que técnicas, que solo fueron tenidas en consideración. Eso sí, ICV muy interesada en crear el Consell Assessor Urbanística
El texto definitivo, fue aprobado con un amplio apoyo del Pleno Municipal, por lo que se puede considerar un éxito el amplio consenso conseguido durante la tramitación del mismo de un amplio consenso. El
POUM fue aprobado por la Comisión de Urbanismo el pasado 4 de junio de 201 4.
Ahora resulta que tanto CIU que se abstuvo en el último Pleno, como ERC están en contra del POUM. Y nos amenazan estos últimos con llevar el mismo a los Tribunales. A IC-V EUIA, siempre a remolque
de éstos, como siempre a la contra y sin voz propia.
Resulta paradójico que los que abanderan el dret a decidir, ahora util icen los tribunales para cargarse más de seis años de trabajo de vecinos, técnicos y políticos, y el suyo propio.
Debe ser que las encuestas le hacen subir el ego a algunos partidos. A otros sin embargo, no les entenderé nunca, aunque se disfracen de Ramoneta.

LA DEMOCRÀCIA I EL DRET A DECIDIR DE LES PERSONES.
“Tota persona té dret a la l l ibertat d’opinió i d’expressió, aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les
informacions i les idees per qualsevol mitjà sense límit de fronteres”. Article 1 9. Declaració universal dels Drets Humans.
“Es reconeix i es protegeixen els drets a expressar i difondre els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l ’escriptura o qualsevol altre mitjà de
reproducció”. Article 20 .de la Constitució Espanyola.
Ens trobem davant d’un mur que són les dues forces polítiques majoritàries a Espanya que són el PP i el PSOE, que continuen essent els hereus d’aquella Espanya
rància, aquella Espanya que molts de nosaltres hem viscut, on la l l ibertat de l ’ individu i el pensament diferent no estava contemplat com un dret fonamental .
Estem vivint temps convulsos, el procés que es viu a casa nostra és una realitat, un debat a fons sobre com d’una vegada per totes Catalunya pot resoldre les seves
mancances estructurals i construir un país normal i mil lor.
Des de Convergència establim com a màxima prioritat del nostre nou país la reducció de les desigualtats i la sostenibi l itat de l ’estat del benestar, i és impossible
mantenir-ho quant tens un 20% menys de recursos i en canvi les necessitats son mes grans.
Catalunya genera prous recursos per mantenir el model de poble que tots volem.
Per tant, és totalment necessari que el govern espanyol obri els ul ls i s‘adoni que no pot cal lar la veu d’un poble, que els governants estan per servir els ciutadans i no
pas per actuar amb prepotència i fer orel les sordes al clam d’una gent que només vol opinar.
Reclamem el dret a dir la nostra, i ningú ens pot fer cal lar! ! ! !
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Diumenge 16 de novembre
a les 12h a l'ateneu L’Ali-
ança:

CABARET ELEGANCE
(circ):
Quatre artistes de circ amb
una llarga trajectòria
professional, genuïns,
intrèpids, elàstics, guapos i
simpàtics porten a escena el
luxe, el glamour i el bon humor
del seu Cabaret Elegance.
La Companyia Elegants
presenten el fabulós show,
amb una escenografia
original, una cuidada posada
en escena i una successió de
números de gran nivell,
combinant diferents tècniques
de circ que culminaran amb el
fantàstic número de trapezi
triple!

Entitats
El butlletí té un espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algun
partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.
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Proper espectacle infantil a L'Aliança

Un espectacle especial per la
festa Anyal de l’Aliança! Veniu
a gaudir del circ petits i grans!
Públic: tots els públics

El butlletí també té un espai per a cartes dels lectors
que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre
qualsevol tema.

Bústia del lector

Opinió

Companyia: Companyia Ele-
gants

Ateneu L'Aliança

Hem anat a Perú a l 'agost i , un cop passat l 'estiu, tornem amb les piles carregades.
Un any més, tenim la Botiga Solidària; aquest any ens trobareu al número 61 del carrer d'Alselm
Clavé (agraïments a la famíl ia Massaguer per cedir-nos el local).
No us perdeu totes les oportunitats que hi podeu trobar per comprar i contribuir a la sol idaritat:
joguines, roba, estris per a la l lar, cotxets. . . i , com sempre, la nostra Loteria de Nadal (aquest any
el número és el 44.828).
US HI ESPEREM!

Ll içà Peruanitos

Botiga Solidària 1 r aniversari del Cafè-Ball
del Casal de la Gent Gran

El cafè-ball amb música gravada, que cada darrer diumenge
de mes de 1 7h a 20h se celebra al Casal de la Gent Gran, va
celebrar, el passat 28 de setembre, una "festa de gala" amb
motiu del seu primer aniversari. Malgrat la pluja d'aquell dia,
s'hi van aplegar unes 70 persones, vestides d'etiqueta, que
van gaudir de l 'activitat complementada amb jocs i un pastís
d'aniversari.

Junta del Casal d'Avis

Aquest any, per manca de
pressupost, només he pogut
anar a Les Angles (al Pirineu
francès), com a preparació
del següent ironman on he
participat, el d'Embrem (als
Alps francesos). A Les An-
gles em vaig classificar 8è a
la general i a Embrem, 24è
de la general i 2n espanyol.
El meu objectiu de cara a
l 'any vinent seria poder clas-
sificar-me per anar al Cam-
pionat del Món d'Ironman
que es farà a Hawai. Per
això, hauria de fer tres iron-

mans: Lanzarote seria una
opció, repetir Embrem l'altra
i una tercera seria Mallorca
o Calel la. Embrem està
considerat l 'ironman més
dur del món pels seus des-
nivel ls, tant en la bici com en
la marató.
A través d'aquestes ratl les
vul l donar les gràcies a Re-
net, T-Bikes, Foto Casanova
i Centre Mèdic la Roca, així
com al Leo, el meu entrena-
dor, i a la meva famíl ia.

Rafael Espinar

Sofía Aguado
Sargsyan,
nascuda el

1 7 de setembre de
201 4.

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’Ajunta-
ment. 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.



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
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
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 Valeta
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
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l ’OAc de
l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
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

Club de Lectura per a
Joves "Deixa'm llegir!"
Dijous 6 de novembre
Es parlarà del l l ibre "El noi del pija-
ma de ratlles" de John Boyne. A
càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuil l i . Si tens entre 11 i 1 5 anys,
t’agrada llegir i vols passar una bona
estona, informa’t a la Biblioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Trobada de Clubs
Dimarts 11 de novembre
Sortida al teatre. Sortida conjunta de
Clubs de Lectura pe anar a veure
l'obra "Stockman" al Teatre Atrium
de Viladecans. Adaptació ll iure d'"Un
enemic del poble" d'Henrik Ibsen,
versió de la companyia de teatre Les
Antonietes. Inscripcions tancades.
Hora: 20h

"Recrea't"
Dimecres 1 2 de novembre
"Una de zombis", taller de maquillat-
ge de por amb diferents tècniques.
Adreçat a nois i noies de 8 a 1 2 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: inscripció prèvia a partir
del 2 de novembre. Places limitades.

Exposició
Del 1 3 de novembre al 4 de
desembre
"La nit", produïda pel Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil. Exposició
de ll ibres per a infants i joves sobre
la nit. Cada dia es fa fosc, però no
totes les nits són iguals.

"Niu de paraules"
Dissabte 1 5 de novembre
"Contes d'aquí a la l luna". A càrrec
de Patricia McGil l . Adreçat a
famíl ies amb infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: inscripció prèvia a
partir de l’1 de novembre. Places li-
mitades.

Taller creatiu
Dimarts 1 8 de novembre
"Mussol de paper". Treballem la nit. . .

i un dels animals més simbòlics és
el mussol. Adreçat a infants de 4 a 8
anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: inscripció prèvia a
partir del 2 de novembre. Places li-
mitades.

Taller per adults (Volunta-
riat)
Dimarts 25 de novembre
Decorarem un porta-espelmes amb
la tècnica decoupage. A càrrec de
Montse Ramírez. Adreçat a joves i
adults.
Hora: 1 8h
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres
Inscripcions: Inscripció prèvia.
Places l imitades.
Organitza: Ajuntament

De la Terra a l'Infinit
Dijous 27 de novembre
Aproximació al món de l'astronomia
d'una manera amena i planera (xer-
rada i sessió astronòmica). A càrrec
d'Alexandre Bonanit de l 'Associació
Bocafoscant. Adreçat a tots els pú-
bl ics, infants a partir de 8 anys.
Hora: 1 8h
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres
Inscripcions: Inscripció prèvia.
Places l imitades.
Organitza: Ajuntament

"Contes al vol"
Divendres 28 de novembre
Hora del conte en anglès i Manuali-
tat. "The town mouse and de
country mouse". A càrrec de l'Esco-
la d'Anglès. Adreçat a nens i nenes
a partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h

No tinc por
Dissabte 29 de novembre
Una dolça història per descobrir tot
el que té de bo la nit. A càrrec de
Tanaka Teatre. Adreçat a famíl ies
amb infants de 2 a 8 anys.
Hora: 11 h
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres
Inscripcions: Inscripció prèvia.
Places l imitades.
Organitza: Ajuntament.

Activitats per a la gent gran

Biblioteca Ca l'Oliveres

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.

Organitza: AjuntamentOrganitza: Ajuntament

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

Preparació de la "Nit de
Terror"
Dies 3, 4, 5 i 6 de novembre

Assessoria laboral
Tots els divendres de no-
vembre

"Nit de Terror"
Dissabte 8 de novembre
Venta d'entrades el mateix dia a partir
de les 1 7h.

Juguem a la Wii
Dilluns 10 de novembre

Taller de decoupage
Dimarts 11 de novembre

"No et quedis aturat"
Dimecres 12 de novembre
Hora: 1 8h
Taller impartit pe tècnics del Consell
Comarcal.

Fem galetes!
Dijous 13 de novembre
Taller de cuina; es faran galetes de
sucre amb xocolata.

Taller de portaespelmes
Dilluns 17 de novembre

Fem pinya!
Dimarts 1 8 de novembre
Tarda de jocs en grup.

"L'amor no fa mal"
Dimecres 19 i dijous 20 de no-
vembre
Preparació d'una exposició sobre la
prevenció de la violència vers les do-
nes per exposar als PIDCES dels
instituts.

Taller de marcs de fotos
Dilluns 24 de novembre
Taller amb material reciclat.

Taller de xapes
Dimarts 25 de novembre

Taller dinàmic: "L'amor no
fa mal!"
Dilluns 24 de novembre
Taller amb dinàmiques que promoci-
onin la prevenció de la violència en la
parella.

Les activitats comencen a les
1 7.30h, són gratuïtes i cal inscrip-
ció prèvia via web o al Galliner. Per
participar-hi cal tenir el carnet del
Galliner. Per a més informació es
pot consultar la web
www.espaijovegalliner.cat.

Telèfons Agenda
Exposició "Postalart 201 4"
Fins al 1 6 de novembre
Horari: de dil luns a divendres, de
1 8 a 20h
Lloc: Espai Garum
Organitza: Espai Garum.

Taller de polseres
Per a petits i grans.
Dijous 1 3 de novembre
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Divendres 1 4 de novembre
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament

Espectacle infantil
Diumenge 1 6 de novembre

"Cabaret Elegance" a càrrec de la
companyia Elegants.
Hora: 1 2h
Lloc: ateneu L'Aliança
Preu: nens i nenes fins a 1 2 anys i
socis, 3 euros; majors de 1 2 anys i
no socis, 5 euros.
Venta d'entrades: a taquil la
Organitza: ateneu L'Aliança

Taller d'imants amb pinces
i goma Eva
Per a petits i grans.
Dijous 27 de novembre
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Divendres 28 de novembre
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Excursió al Berguedà
Dissabte 8 de novembre
Cloenda de la Setmana de la Gent
Gran. Visita al santuari de Ntra.
Sra. de Queralb a Berga. Dinar i
tarda amb ball .
Hora de sortida: 9h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 34 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Excursió a Besalú
Dissabte 15 de novembre
Esmorzar a Sant Joan les Fonts. Ar-
ribada a Besalú passant pels túnels
de Bracons i visita a la vila. Dinar.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 42 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 7, 1 4,
21 i 28 de novembre 1 6.30h Ca-
sal de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 8, 1 5, 22 i 29
de novembre 1 7h Casal de la
Gent Gran

Cafè-ball (música gravada):
Darrer diumenge de mes de 1 7
a 20h Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàri-
es:
Cap de setmana a Lloret
Dissabte 22 i diumenge 23
d'octubre
Estada en hotel.
Hora de sortida: 7.45h
Lloc de sortida: Palaudàries
Reserves: Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes 1 7.30h
Ball: Segon diumenge de mes
(9 de novembre) 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8h




