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Per Nadal, reciclem com cal! Nadal +

sostenible

PÀG. 9

Renovació de la sauna de la zona de

relaxament del gimnàs del Pavelló

PÀG.8

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

Publicitat

Programa d'activitats del Nadal 201 4-

201 5

PÀG. 5

PÀG. 3

L'Ajuntament rebaixa
l'impost de construccions i

les llicències d'obres, i
congela la resta de tributs

L'equip de govern va aprovar, amb
el suport de CiU, les ordenances
fiscals per al 2015, que congelen la
majoria d'impostos i en rebaixen
els relacionats amb la construcció,
les llicències d'obres i les activitats

de nova implantació.



Un any més, el Nadal ja està aquí. Ens disposem a viure un dels períodes més emotius de
l’any. I encara que vivim moments difícils, entre tots hem de fer un esforç per estar units,
mantenir l’esperança i lluitar conjuntament per un futur millor.

Seran dies de trobades familiars, i sentirem nostàlgia pels que ja no estan entre nosaltres,
però també viurem moments de màgia i alegria, i al nostre poble, com sempre, en
aquestes dates, es tornaran dies màgics i feliços, sobretot per als més petits de la casa.
Per a ells, les festes nadalenques venen carregades de regals, però també d’una àmplia
programació d’activitats, que arribaran a tots els racons del poble, en unes festes familiars i
molt nostres. Activitats que es fan amb la implicació de moltes persones, entitats i
col•lectius, i amb la col•laboració de totes les regidories.

Nadal és temps d’alegria, per compartir en família o amb els amics. És temps d’il•lusió,
amb els més petits esperant els regals que els portaran personatges màgics com el Tió o
els Reis Mags. És temps d’esperança, pensant en que el futur ens porti bones notícies. És
temps de comprensió i generositat, apropant-nos a aquelles persones que més ho
necessiten, a aquells que no tenen companyia aquests dies.

I també és temps de solidaritat, enyorança... tants i tants sentiments que ens fan ser més
sensibles per tot el que ens envolta, i sobretot per les persones.

Abans d’acabar m’agradaria expressar-vos en nom de l’Equip de Govern que encapçalo i
de tot el personal municipal els meus millors desitjos de pau i prosperitat per a tots, i
desitjar a tots els lliçanencs i lliçanenques que les vostres il•lusions es facin realitat el
proper any 201 5.
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Participa en accions solidàries per Nadal o al llarg de l'any?

A final d'any es posen en marxa diverses iniciatives solidàries com
la campanya de recoll ida d'al iments, La Marató de TV3, el Tió soli-
dari, etc. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per
saber si els l l içanencs i l l içanenques col· laboren en aquestes acci-
ons solidàries concretes i/o en altres que es facin al l larg de l 'any.
El resultat ha estat que, de les 21 persones que han participat a
l 'enquesta, un 86% ha dit que col· labora en accions solidàries i un
1 4% ha respost que no hi col· labora; l 'opció No sap/No contesta
no l 'ha seleccionada cap participant.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està
oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es pre-
senten 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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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.

L'Ajuntament rebaixa l'impost de
construccions i les llicències d'obres, i
congela la resta de tributs
En el Ple extraordinari del 30 d'octubre, l'equip de govern va aprovar,
amb el suport de CiU, les ordenances fiscals del 201 5, unes ordenances
que congelen la majoria d'impostos i en rebaixen els relacionats amb la
construcció, les llicències d'obres i les activitats de nova implantació.
El ple extraordinari del pas-
sat 30 d'octubre va aprovar
rebaixar l ' impost de cons-
truccions i les l l icències
d'obres per a l 'any vinent.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va expl icar que les
ordenances fiscals per al
201 5 havien estat confecci-
onades per intentar fomen-
tar l 'activitat dins del
municipi , El tipus impositiu
de l 'ICIO passa del 4% al
3,8% i la taxa per l l icències
urbanístiques per a particu-
lars passa de l '1 % al 0,1 %.
Qualsevol persona que vul-
gui real i tzar una contrucció,
intal · lació o obra dins del
municipi subjecte a l l icència
d'obres o urbanística o a
comunicació prèvia o de-
claració responsable, ha de
pagar l 'Impost sobre Cons-
truccions, Instal · lacions i
Obres (ICIO), a més de la
taxa per a la tramitació de
la l l icència o la comprova-
ció de l 'activitat comunicada

en matèria d'urbanisme.
Per altra banda, es reduei-
xen un 21 % les plusvàlues
per vendre immobles, re-
sultat de la revisió cadastral
a la qual l 'Ajuntament es va
acol l ir voluntàriament.
Aquestes plusvàlues bene-
ficiaran la gent que desgra-
ciadament hagi de vendre
la seva casa, segons Jordi
Juárez.
A més, per a activitats de
nova implantació, es fa una
reducció del 50% de la tari-
fa dels informes de comp-
tabi l i tat, per incentivar la
instal · lació de nous nego-
cis.
La resta dels impostos, ta-
xes i preus públ ics, la ma-
joria, com l 'IBI , vehicles,
IAE, escombraries, guals i
escoles bressol , quedaran
congelats.
En relació a la taxa
d'escombraries, l 'equip de
govern ha volgut ser pru-
dent i ha preferit gastar

l 'euro mensual per ciutadà
que suposaria la reducció
d'aquesta taxa en mil lorar el
servei , i deixar per més en-
davant una rebaixa més
substancial de la taxa. Se-
gons el regidor d'Hisenda,
aquest servei , que abans
era deficitari , ara, amb
l 'assumpció directa per part
de l 'Ajuntament, la taxa que
s'apl icarà el 201 5 pràctica-
ment cobrirà la despesa i
deixarà de ser deficitari .
La rebaixa de l 'impost sobre
Construccions, Instal · laci-
ons i Obres (ICIO) la va de-
manar enguany CiU. Aquest
grup polític va donar suport
a l 'equip de govern en
l 'aprovació de les ordenan-
ces fiscals per al 201 5 amb
el seu vot favorable.
El ple també va aprovar la
modificació de l 'Ordenança
de circulació i de l 'Orde-
nança sobre Aparcaments,
que han incorporat quatre
canvis normatius.

Calendari fiscal 201 5 Més dades econòmiques al
web municipal
Des de principis de novembre
el web municipal compta amb
una nova secció dedicada a
les dades econòmiques de
l’Ajuntament.
Economia municipal és el
nom del nou espai i està dins
del bloc Ajuntament, del
menú d’Informació.
La nova secció recopila
informació que ja estava
publicada al web, com el
pressupost municipal, la
liquidació del pressupost
d’anys anteriors i les
ordenances municipals, però
la novetat és la incorporació
de nova informació
econòmica com les dades

relacionades amb el
pagament a proveïdors, les
xifres de l’endeutament
municipal i altres referents a
la gestió econòmica de la
corporació.
Les dades sobre el pagament
a proveïdors es publiquen
d’acord amb la normativa
vigent i s’actualitzaran
periòdicament segons els
terminis marcats.
L’Ajuntament ha volgut
complementar aquesta
informació, exigida legalment,
amb altres dades
econòmiques que afavoreixin
la transparència de la gestió
municipal.

Crida a la ciutadania perquè
pagui l'impost de vehicles al
municipi

L’Ajuntament fa una crida a
totes les persones que
paguen, anualment, l ’ impost
sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM) per tal que
ho facin en el municipi en el
qual estan empadronades.
El fet de recaptar els
impostos correctament i que
els l l içanencs i l l içanenques
els paguin al municipi ,
reverteix de forma positiva
en els ingressos municipals
i , per tant, en la ciutadania,
ja que aquesta recaptació
es pot destinar a més
inversions o a una reducció
de la pressió fiscal .
El municipi en el qual s'ha
de pagar l ’ impost sobre
vehicles de tracció
mecànica (IVTM) és el que
consta com a domici l i en el
permís de circulació del
vehicle, que ha de ser el
municipi on es té
l ’empadronament vigent i ,
per tant, on es resideix
habitualment.
Els veïns empadronats al
municipi que no tinguin
l ’adreça actual en els seus
permisos poden fer la
gestió de canvi de domici l i
del permís de circulació i

del permís de conduir a
l ’oficina de l ’Organisme de
Gestió Tributaria (ORGT)
de Ll içà d’Amunt de manera
gratuïta. Aquest canvi s’ha
de fer abans de final d ’any
(31 /1 2/201 4) per tal que
l ’ORGT pugui enviar les
dades a la Prefectura
Provincial de Trànsit i es
faci el canvi a la base de
dades de cara l ’any 201 5.
Cal remarcar que és
important donar de baixa
els vehicles que no siguin
aptes per a la circulació a la
via públ ica, per tal d ’evitar
que es generi , anualment,
la l iquidació de l ’ impost. La
baixa de qualsevol tipus de
vehicle es pot tramitar
directament als gestors de
desbal lestament autoritzats.
En el cas dels ciclomotors
la baixa es pot tramitar,
previ pagament de la taxa
corresponent, a l ’ORGT.
També hi ha la possibi l i tat
de sol•l ici tar la baixa
temporal de vehicles que
actualment no estiguin en
ús. Aquest tràmit, que s’ha
d’efectuar a Trànsit, també
paral i tza, temporalment, la
generació de l ’ impost.
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"Puja al Bus per La Marató de TV3"

Des de la regidoria de
Transport Públic i Mobil itat es
portarà a terme la campanya
"Puja al Bus per La Marató
de TV3", amb la finalitat de
destinar a la 23a edició de La
Marató de TV3 la recaptació
que es faci entre les tres
línies urbanes de Transports
de Lliçà d’Amunt durant tota
la jornada del divendres 1 2
de desembre.
L’activitat és tan senzil la com
diu l’eslògan: Agafar el bus,
encara que només sigui per
pujar en una parada i baixar
a la següent; d’aquesta
manera ja s’haurà aportat
quelcom a la causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del bus d’aquesta
jornada seran l’aportació
popular que Lliçà d’Amunt
farà a La Marató de TV3
d’enguany.
Els donatius a La Marató
201 4 permetran impulsar la
recerca sobre les malalties
del cor, per aconseguir
millorar la qualitat de vida
dels afectats i arribar a curar-
los en el futur.
A Catalunya, una de cada
quatre persones mor a causa
d'una malaltia del cor. Poden
afectar tothom, tant homes
com dones, i a qualsevol
edat: des de nadons fins a
gent gran. Les malalties del
cor (cardiopaties congènites,
arítmia, fibril· lació ventricular,
valvulopaties, angina de pit,
infart, insuficiència cardíaca)
són la primera causa d'ingrés
hospitalari i fan perdre molta
qualitat de vida a les perso-
nes que en són víctimes.
Hi ha símptomes que han
d'alertar que hi pot haver un
problema de cor: manca
d'aire en fer un esforç o de
vegades en repòs, mareig,
palpitacions, dolor al pit, als
braços o malestar general.
Els símptomes són molt si-
milars en moltes malalties
del cor. El més important és
avisar un equip mèdic al més
aviat possible. Cada segon
compta. Una trucada al 11 2
pot salvar vides.
En els últims trenta anys
l'esperança de vida dels ca-
talans ha crescut set anys. El
60% d'aquest temps s'ha
guanyat gràcies als avenços
científics aconseguits en el
tractament de les malalties
del cor. S'ha millorat en el
coneixement genètic de les
malalties, en el diagnòstic i
en el tractament, però encara
queda molt per fer. Avui dia
hi ha pacients que no sobre-
viuen i d'altres que viuen
molts anys amb molt poca
qualitat de vida. Els experts
preveuen que aquests tipus
de patologies continuaran

augmentant i creixerà l 'afec-
tació en persones joves,
menors de 50 anys. Per
continuar avançant, per
guanyar anys i qualitat de
vida, per seguir apostant per
la investigació, el 1 4 de se-
tembre La Marató de TV3
estarà dedicada a les malal-
ties del cor.
Es poden fer donatius durant
tot l’any, mitjançant:

- Només el dia de La Marató
201 4, el 1 4 de desembre,
trucant al telèfon 905 11 50
50
-Internet:
www.tv3.cat/marato/donatius
- Un ingrés al compte corrent
de la Fundació: 21 00 0555
31 0201 001 500
- Servicaixa
- Les aplicacions per a
iPhone i Android.

Per novè any consecutiu, l'Ajuntament col· laborarà amb La Marató de
TV3, que se celebrarà el diumenge 1 4 de desembre.

Durant la jornada en què
es porta a terme l 'activi tat
sol idària "Puja al Bus per
La Marató de TV3", els bu-
sos urbans circu len amb
banderoles reivind icatives
de la d iada. Aquesta acció
TLA la repeteix d iverses
vegades al l larg de l 'any
per sol idari tzar-se amb di-
ferents d iades: el 8 de
març (Dia Internacional de
la Dona Trebal ladora); el
23 d 'abri l (Diada de Sant

TLA es mou per tu!
Jord i); el 9 de maig (Dia
d 'Unió Europea); Setembre
(Festa Major de Ll içà
d 'Amunt); 1 1 de setembre
(Diada Nacional de Catalu-
nya); 22 de setembre (Dia
sense Cotxes); 24 d 'octu-
bre (Dia de les Bibl iote-
ques); 25 d 'octubre
(Aniversari de TLA); 25 de
novembre (Dia contra la vi-
olència de gènere); 1 de
desembre (Dia contra la
SIDA).

Dia de les Biblioteques

Dia Internacional de la Dona Treballadora

Dia contra la SIDA
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Programa d'activitats del Nadal 201 4-201 5
Juntament amb aquest but-
l letí, s'ha repartit a totes les
cases un programa on tro-
bareu tota la programació
detal lada que Ajuntament i
entitats del poble han orga-
nitzat per les festes de Na-
dal 201 4-201 5. Entre
aquestes activitats desta-
quem la Fira de Nadal i en-
titats, el Quinto de Nadal, el
Concert de Cap d'Any, la vi-
sita del Patge Xumet als
barris, la Cavalcada de Reis
i la representació d'Els Pas-
torets.

La Fira de Nadal i entitats arriba a la
quinzena edició
La Fira de Nadal i entitats d'enguany tindrà l loc el cap de setmana
del 1 3 i 1 4 de desembre.

Els carrers de l 'Al iança i de
Folch i Torres seran l 'esce-
nari , el cap de setmana del
1 3 i 1 4 de desembre, de la
XV edició de la Fira de Na-
dal i entitats. S'hi podran
trobar parades diverses: de
productes artesans, d'ob-
jectes relacionats amb el
Nadal , d 'objectes de regal ,
de bi juteria, d 'al imentació i
d 'entitats locals. El l l istat de
parades es pot consultar al
web municipal . L'horari de
la fira és dissabte de 1 0h a
1 4h i de 1 6h a 20.30h i diu-
menge de 1 0h a 1 4h.
A més, durant tot el cap de
setmana, se celebraran ac-
tivitats complementàries al
voltant de la fira, organitza-
des per algunes entitats lo-
cals i l 'Ajuntament.
L'activitat infanti l del Tió
més diverti t i sol idari del
món, una de les activitats

complementàries de la fira
més esperada, tindrà l loc la
tarda del dissabte 1 3 de
desembre, a partir de les
1 8.30h. L'any passat, uns
700 nens i nenes van entrar
al tió i van recol l ir un petit
regal . La Comissió de Fes-
tes fa una crida a tothom
qui vulgui participar-hi per-
què porti algun al iment, que
anirà destinat a augmentar
la dotació del Banc d'Al i-
ments del municipi . Recor-
dem que, com cada any, la
Comissió de Festes sorte-
jarà dues paneres, que in-
clouen productes de gran
qual i tat; els números es
podran adquirir a la parada
de la fira d'aquesta entitat;
els ingressos aniran
destinats a la Marató de
TV3 d’enguany. Una altra
activitat complementària
serà la Cantada de Nada-

les, el d iumenge a les
1 2.30h, a càrrec de la Coral
l 'Al iança.
Amb la Fira de Nadal , d ins
d'un marc cultural relacio-
nat amb aquestes festes,
es dóna a conèixer el teixit
comercial del nostre
municipi i es promou el
consum dels productes ar-
tesans i de qual i tat que s'hi
elaboren. També és un bon
escenari per conèixer d'a
prop el teixit associatiu del
nostre poble.
El mateix diumenge de la
Fira, la Pàrroquia de Sant
Jul ià i Càritas Parroquial
organitzen la Fira de
l 'Escudel la a la plaça Cata-
lunya. En aquest mateix
l loc i el mateix diumenge,
tindrà l loc un Mercat de Se-
gona Mà, organitzat per
una ciutadana a nivel l parti-
cular.

Edició de l'any passat de la Fira de Nadal i entitats

Recordem que "Tuppersex",
interpretada per Gretel Stuyck
i Elena Fortuny, és la propos-
ta 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 sortirem
indiferents.
La representació teatral tindrà
lloc el dissabte 20 de desem-
bre, a les 21 h, a l'ateneu
L'Aliança.
El preu de les entrades és de
1 0 euros si es compren anti-
cipadament i per als socis de

"Tuppersex" al Muda't 2.0
l 'ateneu, i de 1 2 euros si es
compren a la taquilla. Les
entrades anticipades es po-
den adquirir fins al 1 9 de
desembre a l'OAC de l'Ajun-
tament. En cas que quedin
entrades sense vendre, la
taquilla s’obrirà el mateix
dissabte 20 de desembre a
les 20h. L'aforament és
limitat. Recordem que les
persones que es troben en
situació d'atur i els 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 menors de
30 anys.

Coneix els Reis Mags
d'Orient en persona

Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient, en la visita
que faran al nostre municipi
el di l luns 5 de gener, rebran
1 0 nens o nenes en
audiència privada a l ’Ajun-
tament.
Qui vulgui ser afortunat/da
de formar part d'aquest grup
d'infants, primer haurà
d’omplir una butl leta que
trobarà a la Bibl ioteca de Ca
l’Ol iveres. Entre totes les
butl letes rebudes, el dia 1 9
de desembre es farà un

sorteig i el nom dels 1 0
guanyadors es publ icaran
als mitjans de comunicació
municipals, a més de trucar
personalment als afortunats.
Aquesta activitat va dirigida
a infants entre 3 i 8 anys
empadronats al municipi .
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb
la Regidoria de Cultura de
l ’Ajuntament, trucant al 93
841 52 25 o bé enviant un
correu electrònic a
cultura@ll icamunt.cat.

Desembre de 201 4
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Donació d'Enric Garcia-Pey a
la Biblioteca
El granollerí Enric Garcia-
Pey, autor de treballs de
toponímia, ha fet una
donació d’uns 30 ll ibres dels
pobles de la comarca a la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres.
Garcia-Pey ha mantingut
vius milers de topònims dels
pobles del Vallès Oriental
gràcies al seu afany per
aconseguir un inventari
complet de topònims de la
nostra comarca i a la seva
incansable recerca
arxivística.
Alguns dels l l ibres d’Enric
Garcia-Pey que es trobaran
al fons de col•lecció local de
la bibl ioteca són:
 La Garriga: noms de casa i
de lloc
 Lliçà d'Avall / de Vall: recull
onomàstic
 Aiguafreda: els noms
tradicionals: recull onomàs

tic
 Els Noms de lloc i de
persona de Llinars del Vallès
 Els Noms de lloc i de
persona de Santa Eulàlia de
Ronçana
 Recull onomàstic de
Granollers: motius,
topònims, nomenclatura
 Recull onomàstic de Lliçà
d'Amunt: els noms de casa,
de lloc i de persona
 Tagamanent: recull de
noms de casa i de lloc
 Recull toponomàstic de
Sant Celoni: noms de casa i
de lloc
 Recull toponomàstic de
Martorelles: Vallès Oriental
 Toponomàstica de Sant
Feliu de Codines: noms de
llocs i de cases
 Vilanova del Vallès: recull
onomàstic: noms antics i
moderns

Llibres d'Enric Garcia-Pey

La Bibl ioteca Ca l'Oliveres
torna a oferir el servei de
sala d’estudi en caps de
setmana, per aquells
estudiants que necessitin

Al gener torna la sala
d'estudi de la Biblioteca

preparar-se els exàmens de
gener-febrer. En el proper
butl letí trobareu la informa-
ció detal lada dels dies i ho-
raris d'aquest servei.

Èxit de la 8a Nit del Terror

Publicitat

La vuitena edició de la Nit de
Terror, que va tenir l loc el
passat 8 de novembre en un
recinte excepcional, la Torre
del Pla, va ser tot un èxit.
Un grup de 1 6 joves van
treballar de valent durant tres
setmanes amb la Regidoria
de Joventut i van aconseguir
aplegar al voltant de 400
persones, de les quals 250
van poder entrar al passatge
del terror, exhaurint les
entrades previstes.
Va ser una jornada on prin-
cipalment els joves, però
també les famílies, van
poder gaudir d’una activitat
de por i, durant l 'espera, po-
dien passar per la barra que
van muntar alumnes de
l’ institut Hipàtia d’Alexandria
o veure una pel•lícula de
terror.
La Regidoria de Joventut
valora molt positivament
l’esforç dels joves coorganit-
zadors i agraeix especia-
ment a Vicenç Esteve
Arimon, propietari de la Torre
del Pla, el fet de cedir aquest
espai i col•laborar
desinteresadament amb
l'organització.
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La Biblioteca participa en El
dia més curt de l'any i projecta
diferents curtmetratges
El 21 de desembre és el dia
més curt de l 'any i ,
aprofitant aquesta idea,
diverses ciutats d'Europa
celebren The Short Fi lm
Day. D'aquesta manera, els
dies 1 9, 20 i 21 de
desembre centenars de
curtmetratges inundaran les
pantal les d'arreu.
A Catalunya, entitats del
sector audiovisual català,
entre altres l 'Acadèmia del
Cinema Català, volen
organitzar una acció
conjunta a diversos espais
per celebrar El dia més curt
(http: //www.eldiamescurt.cat)
amb l 'objectiu de promoure
el curtmetratge: entre altres,
es faran projeccions
gratuïtes per apropar el
curtmetratge a tota mena de
públ ic.

La Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres
també hi participa; projec-
tarà els dos dvd’s
(curtmetratges per a públ ic
infanti l i curtmetratges per a
públ ic adult). Les dues pro-
jeccions tindran l loc el
divendres 1 9 de desembre;
l ’ infanti l , a les 1 7:30h i la de
joves/adults, a les 1 8:30h.
Cada dvd té una durada
d’una hora.
El dvd amb curtmetratges
infanti ls (2-1 2 anys) proce-
deix d'El meu primer festival
i d 'Andorra Kids Fi lm Festi-
val .
El dvd amb curtmetratges
per a públ ic adult i
adolescent procedeix de
Fi lmets-Badalona Fi lm
Festival i de Bcn Sports
Fi lm Festival (temàtica es-
portiva).

"Com fer la carta als Reis" i
"Maleta de tonades"
Des de la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres es proposen
vàries activitats pensades
per a tots els públics per
preparar i rebre el Nadal.
Una d’el les es farà el dijous
4 de desembre a les 1 8h i
va adreçada a pares, mares
i a totes aquelles persones
que tenen infants al seu
càrrec. És una xerrada on
es parlarà de “Com fer la
Carta als Reis” i
s’exposaran els següents
temes:
- Quin significat té regalar?
- Què esperen els nens de
les festes?
- Jocs i joguines adequats
per cada franja d’edat
- Regals originals amb poc
pressupost
- Com contestar davant la

pregunta “Els reis
existeixen?”
Una altra activitat especial
serà “Maleta de tonades”
que tindrà l loc el dissabte
1 3 de desembre a les 1 1 h ,
en la qual La Botzina ens
oferirà una sessió per gaudir
de la música en famíl ia. Es
vol aconseguir que pares i
mares aprenguin cançons
tant populars com d´autor i
que després les puguin
cantar amb els fi l ls a casa.
En formació de duet, es
mostraran instruments,
s’explicaran històries i
sobretot farem música i
compartirem cançons per
ampliar el repertori de mares
i pares. Recomanat a
famíl ies amb infants de 2 a 8
anys.

"Maleta de tonades"

Nova edició del Parc Infantil i Juvenil de
Nadal
Un any més, torna el Parc de Nadal, com sempre ple de sorpreses i
d'espais pensats per a nens i nenes, i jovent.

Espai per a nadons,
inflables, tal lers creatius,
tal ler de maquil latge per als
petits i zona de Paintbal l i
altres jocs per al jovent,
entre d’altres activitats:
aquesta és l 'oferta lúdica
gratuïta de la propera edició
del Parc Infanti l i Juvenil de
Nadal, que tindrà l loc del 27
al 29 de desembre, de 1 6h
a 20h, al Pavelló d'Esports.
També hi haurà servei de
bar.

Darrera edició del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Premi Jove Galliner de l'Any
Des de ja fa tres anys, arri-
bats al mes de desembre, la
Regidoria de Joventut con-
voca el Premi Jove Gall iner
de l 'Any com a reconeixe-
ment als joves que s'han
mostrat més participatius,
actius i col•laboradors amb
la regidoria al l larg de l 'any
i, més concretament, amb
l’Espai Jove El Gal l iner.
Si creus que ets mereixedor
o mereixedora d’aquest
guardó, informa’t de com
pots proposar la teva

candidatura a www.espai jo-
vegal l iner.cat. Animeu-vos!
En el marc del Parc Infanti l i
Juveni l de Nadal, la
Regidora de Joventut, Maria
Eugènia Sanz, farà
l l iurament dels premis del
concurs Jove Gall iner de
l 'Any 201 4.
Aquest concurs, adreçat a
joves amb edats compreses
entre els 1 2 i els 30 anys,
premia aquel ls nois i noies
que han col•laborat
activament amb la

Regidoria de Joventut
durant l 'any, ja sigui de
manera puntual o periòdica.
Hi ha dues categories:
Juveni l A, que comprèn
joves d’entre 1 2 i 1 7 anys, i
Juveni l B, per a majors de
1 8 anys i fins als 30. A la
persona escol l ida de cada
categoria se l i farà
l l iurament d’una placa
commemorativa i se l i
real itzarà una entrevista
personal que es publ icarà al
blog del Gal l iner.

La Bandeltenes torna a oferir el Concert de
Cap d'Any
El Concert de Cap d'Any
tornarà a anar a càrrec de
la Bandel tenes. Aquesta
formació musical , d irig ida
per Pere Enguix, està for-
mada per músics i veïns de
la Val l del Tenes.
El Concert de Cap d'Any
tindrà l loc el d i jous 1 de
gener, a les 20h, al Pavel ló
Municipal d 'Esports.

Aquest any el repertori
serà força variat esti l ística-
ment: El barbero de Sevilla
de Gioacchino Rossin i , la
Marxa Slava de Tsc-
haikowsky, El Danubi blau,
Pizzicato Polka i Radesky
de Johann Strauss, són al-
gunes de les peces del re-
pertori d 'enguany. També hi
haurà alguna sorpresa

més, com l 'estrena de la
sardana Parets vila mil·
lenària composada pel
mestre Jord i Azagra, que
ha adaptat expressament
per a la Bandel tenes.
Serà un concert entretingut
amb un repertori ben adi-
ent per aquestes festes
nadalenques. Us hi espe-
rem.
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Curs de salsa i balls llatins al gimnàs del
Pavelló

Si vols aprendre a ballar salsa
i balls llatins ara en tens l’o-
portunitat! El gimnàs del Pa-
velló d'Esports ofereix un curs
per aprendre a ballar aquests
estils en els quals es
barregen diferents balls afro-
llatins. Aquest curs s’iniciarà
al mes de gener.
Per incentivar la gent a apun-
tar-s'hi, els dimarts 9, 1 6 i 23
de desembre, de 20:30h a
21 :30h, es podrà provar gra-
tuïtament una classe per
saber si agrada i anar tancant
els grups del curs. Per apun-
tar-se a aquestes classes

Des de la inauguració del
Pavelló d'Esports, el gimnàs
disposa d’una zona de
relaxament on hi ha una
sauna seca i un
hidromassatge. Es tracta
d'una part del gimnàs molt
uti l i tzada pels abonats/es, ja
que suposa un complement
per acabar la sessió
d’activitat física i poder
relaxar-se.
Amb el pas del temps, la
sauna seca s’ha anat dete-
riorant i , atenent a les
demandes dels usuaris/es i
al compromís de
l’Ajuntament de mil lorar dia
a dia els serveis, la
Regidoria d’Esports ha de-
cidit remodelar l ’espai i
canviar la sauna seca per un
bany de vapor, que manté
els beneficis saludables
d’aquest tipus
d’instal•lacions.
S’ha apostat per un bany de
vapor amb una capacitat de
6 a 8 persones, amb aroma
teràpia i cromo teràpia, que
es pot completar amb el

Per incentivar la gent a apuntar-s'hi, aquest desembre es podrà provar
gratuïtament una classe.

Nova sauna

Renovació de la sauna de la zona de
relaxament del gimnàs del Pavelló
La regidoria d'Esports ofereix la possibi l itat que es pugui gaudir
d'aquest servei encara que no s'estigui abonat/da al gimnàs.

gratuïtes cal passar per la
recepció del Pavelló
d’Esports de dilluns a
divendres de 8h a 1 3h i de
1 6:30h a 22h o trucar al 93
860 70 25.
Si es ve en parella millor, però
si no tens parella de ball, et
pots inscriure igualment i mi-
rarem de trobar-ne, que això
no sigui un impediment.
Un cop acabades les classes
gratuïtes, es podrà fer la
inscripció al curs.
Inici del curs: a partir del 1 3
de gener
Dia i horari: dimarts de 20:30h

a 21 :30h
Lloc: gimnàs del Pavelló
d'Esports
Preu: no abonats/des al
gimnàs: 20€/mes;
abonats/des al gimnàs:
gratuït
Places limitades.
El curs es portarà a terme
sempre i quan hi hagi un grup
mínim de 8-1 0 parelles.
Més informació i inscripcions:
al Pavelló d’Esports, de
dilluns a divendres, de 8h a
1 3h hores i de 1 6:30h a 22h o
a través del telèfon: 93 860
70 25.

Alumnes i parelles
lingüístiques dels cursos de
català visiten l'Espai Garum

Els alumnes i les parelles
lingüístiques dels cursos de
català del Consorci de Nor-
malització Lingüística que es
fan al nostre municipi van vi-
sitar conjuntament l'exposició

"Postalart" a l'Espai Garum,
el passat 1 0 de novembre,
juntament amb el professor,
Francesc Vall-l lobera, i la co-
ordinadora d'ensenyament,
Eugènia Garijo.
L'exposició "Postalart 201 4"
estava formada amb les 86
postals rebudes per partici-
par en el Primer Concurs de
Postals per al Món.
Alumnes i parelles lingüísti-
ques van poder veure totes
les postals: les participants,
les premiades, les més origi-
nals, les més llunyanes, les
més properes.. . en una visita
guiada.

El grup de conversa "Fem-la
petar!" es continua trobant a
la biblioteca

El grup de conversa "Fem-
la petar! " es continua tro-
bant cada di jous, des del
mes de març, a la Bibl iote-
ca Ca l 'Ol iveras, per parlar
en català. Són un grup de
sis aprenentes i una vo-
luntària, i estan molt en-
grescades.
El grup de conversa "Fem-
la petar! " és una activitat
adreçada a aquel les

persones que ja tenen
coneixements bàsics de
català i el parlen, però que
volen practicar més la
l lengua, perdre la vergonya
i guanyar fluïdesa.
El grup, conduït per una
voluntària vinculada al
Voluntariat per la l lengua,
conversa amb els apre-
nents/es durant una hora a
la setmana sobre temes
diversos en un ambient
distès i agradable.
"Fem-la petar! " es fa cada
di jous de 1 7:30h a 1 9h a la
segona planta de la
Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres.
Per participar en aquesta
activitat, cal inscriure's a la
mateixa Bibl ioteca.

servei d’hidromassatge.
La zona de relaxament
s'inclou dins dels serveis
que s’ofereixen als
abonats/es del gimnàs, però
la regidoria d'Esports ofereix
la possibi l itat que es pugui
gaudir d'aquest servei enca-
ra que no s'estigui abo-
nat/da al gimnàs. Així, es
podran adquirir entrades
puntuals o abonaments de 5
o 1 0 sessions. El preu és el

següent:
- Abonament de 1 0
sessions: 30,00 €
- Abonament de 5 sessions:
1 8,00 €
- Entrada puntual: 5,00 €
La durada de l’estada no
superarà les 3 hores.
Més informació: Pavelló
d’Esports, de dil luns a di-
vendres, de 8h a 1 3h i de
1 6:30h a 22:00h, i a través
del telèfon 93 860 70 25.

Fitness infantil
El passat mes de novembre,
en el gimnàs del Pavelló
d'Esports, es va iniciar una
nova activitat per a nens/es,
Fitness infanti l .
En aquesta activitat, els/les
participants realitzen esport
d’una manera divertida,
practicant diferents
modalitats del món del
Fitness com aeròbic, steps,
tonificació, zumba, circuits,
fitbal l , etc. , que van variant
cada dia de classe.
Edat: de 3r a 6è de Primària.
Dies i horari: 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:
Pavelló d’Esports, de dil luns
a divendres, de 8h a 1 3h i
de 1 6’30h a 22h o tel. 93
860 70 25.
Documentació per fer la
inscripció: fotocòpies de les
dades bancàries on
aparegui el nom del titular
del compte, del DNI del
titular del compte i de la tar-
geta sanitària de la persona
participant.

Hidromassatge Zona de relaxament
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La primera quinzena de
desembre tindran l loc les
feines de neteja de la l lera
del riu Tenes. Aquestes
feines se centraran en el
tram del riu que va del gual
del carrer del Tenes fins a la
passera del Pinar de la Riera
i consistiran a treure arbres
del mig de la l lera i eradicar

L'Ajuntament dóna suport al projecte
BeeCAT

L’Alcalde, Ignasi Simón, va
signar, el passat octubre, la
carta de suport al projecte
europeu BeeCAT (Better
Energy Efficiency in
Catalonia), que vol sol•licitar
la Diputació de Barcelona.
Es tracta d'un ajut europeu
que permetrà que la
Diputació disposi de
finançament per a
l'elaboració d'estudis tècnics
que permetin als ajuntaments
tenir un document actualitzat i
rigorós per executar mesures
d'eficiència i optimitzar la
despesa energètica dels seus
municipis.

Els ajuntaments signants de la
carta avalen la sol•licitud de la
Diputació de Barcelona i, en
cas de resolució favorable,
podran ser beneficiaris del seu
suport en accions que tinguin
com a objectiu la millora de
l’eficiència energètica.
El projecte BeeCAT està en
sintonia amb el Pacte
d’Alcaldes contra el canvi
climàtic, un compromís
voluntari pel qual els
municipis assumeixen
l'objectiu de reduir les seves
emissions més d'un 20% l'any
2020 i que l’alcalde també va
signar el 1 8 de setembre de

Neteja de la llera del riu
plantes invasores, bàsica-
ment canya i ai lants. Part
dels salzes es trasplantaran
a les ribes del riu.
Aquesta intervenció té un
cost de 1 5.000 euros, dels
quals 1 2.000 provenen d'un
ajut de l 'ACA a través d'un
conveni signat entre aquest
organisme i l 'Ajuntament.

Fins al 1 4 de desembre, els
joves d’entre 6 i 1 8 anys
dels municipis adherits al
Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Ori-
ental, com Lliçà d'Amunt,
poden participar al concurs
“JugaNet!cadacosaalseu-
l loc”, que està disponible en
format web (http: //juganet-
cadacosaalseul loc.cat) i
també en App mòbil per a
dispositius iPhone i Android.
La participació és gratuïta i
cada jugador pot participar-
hi tantes vegades com
vulgui, fins aconseguir la
màxima puntuació, que és
l’element que li permetrà
guanyar un dels premis que
s’atorguen en funció de 3
categories corresponents a
les següents franges d’edat:
- De 6 a 1 0 anys
- D’11 a 1 4 anys
- De 1 5 a 1 8 anys
El primer classificat de cada
categoria guanyarà una
tauleta electrònica marca

Juga Net! Cada cosa al seu
lloc

Apple, model iPad Air Wi-Fi,
amb 1 6GB de capacitat, i el
segon classificat
s’emportarà una tauleta
electrònica, marca Apple,
model iPad Mini Wi-Fi, amb
1 6GB de capacitat.
Els premis es l l iuraran en un
acte públic el dia 20 de
desembre a la seu del
Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès
Oriental.
La resta de participants
rebran per correu electrònic
un diploma de participació
amb la puntuació
aconseguida.
L’objectiu de la campanya,
que compta amb el
finançament d’Ecoembes i
Ecovidrio, se centra en
potenciar la participació i
implicació de la ciutadania,
des d’un àmbit famil iar, en la
recoll ida selectiva mitjançant
un joc entretingut però amb
una funció educativa i de
sensibi l ització.

Per Nadal, reciclem com cal!
Les festes de Nadal i Reis
són un moment entranyable
de trobades familiars i amb
amics en què es
consumeixen gran quantitat
de recursos, sobretot
aliments, energia i
embalatges.
També en aquest període
podem fer un esforç per
reduir l’impacte sobre el
nostre entorn, aplicant
mesures senzilles com:
- Comprar el menjar suficient i
evitar vaixelles d’un sol ús
- Utilitzar els contenidors de
recollida selectiva
- Fer regals no materials, útils
i solidaris: entrades al teatre,
activitats d’aventura, dinar en
un restaurant exòtic, un kit de
piles recarregables, artesania
de comerç just.. .
- No comprar joguines només
per satisfer el desig impulsiu
del nen o nena: sabem que
les deixaran d’utilitzar en
poques setmanes i acabaran

a les escombraries al cap
d’uns mesos
- No abusar de l’enllumenat
ni de la calefacció, regalar
electrodomèstics eficients,
etc.
Qui vulgui una informació
més àmplia pot consultar la
següent Guia de Nadal Sos-
tenible:
http: //www.diba.cat/docume

BeeCAT és un ajut europeu per a l 'elaboració d'estudis tècnics per
executar mesures d'eficiència i optimitzar la despesa energètica.

2009.
L’Ajuntament, d’acord amb
les directrius establertes en el
Pacte d'Alcaldes, ha fet dife-
rents actuacions amb
l’objectiu d’aconseguir un
estalvi energètic. En aquest
sentit, aquest any, a través
d’un Pla d’Ocupació, ha
realitzat la substitució de
làmpades i equips de vapor
de sodi d'alta pressió per uni-
tats de menor potència, en
3.874 fanals de l'enllumenat
públic, aconseguint així un
estalvi econòmic i una
notable reducció de les
emissions de CO2.

nts/6381 0/508804/xarxasost
-pdf-NadalSostenible-pdf.pdf
Atès que la generació de
residus és molt important
durant aquestes dates,
sobretot els dies de Nadal,
Cap d’Any i Reis, s’ha previst
un reforç del servei de
recollida per poder gestionar
adequadament tots els
materials.

Publicitat
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L’OMIC superarà la tramitació de 1 50
expedients de consum aquest 201 4
Aquest any, a 31 d’octubre, el nombre d’expedients dels consumidors
que s’han obert per part de l’Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor (OMIC) sumen 1 49. El màxim assolit per aquest servei va
ser l’any 201 2, que es va tancar amb 1 50 expedients.

L’Oficina Municipal d'Infor-
mació al Consumidor (OMIC)
és un servei municipal gratuït
per a la defensa dels
consumidors. Aquest suport
es dóna mitjançant la
informació prèvia,
l ’assessorament, l ’orientació,
la recepció de la reclamació i
la tramitació al corresponent
establiment proveïdor,
comerç o servei. L’OMIC
realitza la funció de mediació
i les parts disconformes
s’atorguen la bona voluntat
per resoldre el conflicte.
El 201 2 l’OMIC va tancar
l’any amb un total de 1 50
expedients, el mateix nombre
que ja ha assolit aquest any.
Aquell any, 1 7 expedients
van ser sol•l icituds
d’arbitratge per
participacions preferents o
deute subordinat contra
entitats bancàries o finance-
res i la resta, 1 33, va ser
exclusivament de temes de
consum.
Enguany i fins al 31
d’octubre, ja s’han tramitat
1 49 expedients, dels quals
1 21 estan arxivats i els 28
restants estan a l’espera de
resposta per part de
l’empresa o servei infractor.
Dels 1 21 expedients arxivats,
6 s’han enviat al servei
d’inspecció de l’Agència
Catalana de Consum; 1 3
s'han enviat a arbitratge o
altres tipus de serveis
d’assessorament fora de la
mediació, perquè es revisin
les resolucions
desfavorables emeses
contra els clients; i dels 1 02
restants, 48 han tingut
resultats positius a la
reclamació del consumidor i
41 negatius als interessos

dels mateixos.
La casuística és molt
variada, però continuen
essent els operadors de
telefonia i serveis bàsics els
que destaquen pel nombre
de reclamacions.
L’OMIC depèn orgànicament
de la Regidoria d'Atenció al
d'Atenció al Ciutadà. Com a
millores del servei, l 'espai

OMIC de la pàgina web de
l’Ajuntament ha incorporat
els fulls de reclamació
editables o per imprimir
directament amb la finalitat
d’agil itar el tràmit; també hi
trobareu noticies i enllaços
relacionats amb consum.
L’OMIC disposa d’un correu
electrònic propi:
omic@llicamunt.cat.

L'OMIC amplia la informació del seu espai
web
L'Oficina Municipal
d'Informació a les persones
consumidores (OMIC) ha
publicat al seu espai web els
fulls de reclamació per
tramitar queixes de consum
amb l'objectiu d'ampliar i
millorar el seu servei
d'atenció.
Les persones usuàries
podran disposar de dos nous
documents, en versió
d'impressió i en versió
editable, per formular la seva
reclamació en l'àmbit de
consum i agilitar així la

tramitació a l'OMIC.
Recordem que es pot accedir
a l'espai OMIC del web
municipal des de la drecera
directa de la pàgina d'inici, o
bé des del bloc de Seu
electrònica, a l'apartat
Serveis. Dins d'aquest espai
trobareu les dades de
contacte de l'oficina i els seus
responsables, informació i
enllaços d'interès per a les
persones consumidores, així
com un formulari en línia per
efectuar consultes sobre
aquest àmbit.

Imatges de la 6a Setmana de
la Gent Gran

Homenatge a la gent gran de 90 anys

Exhibició de ball en línia de les dues entitats de gent gran del poble

Xerrada sobre l'Alzeimer a Palaudàries; també es va fer al Casal

Caminada conjunta de les dues associacions de gent gran
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Ple extraordinari del 30 d'octubre

1 .- Aprovació provisio-
nal de la Modificació de
les Ordenances Fiscals
per a l'exercici de 201 5.

El Ple va aprovar provisi-
onalment la modificació
de les Ordenances Fis-
cals per a l 'exercici de
201 5.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va dir que les or-
denances fiscals per al
201 5 han estat confeccio-
nades per intentar fomen-
tar l 'activitat dins del
municipi . El regidor
d'Hisenda va comentar
que es tractaven d'unes
ordenances de continuïtat
i va destacar-ne els qua-
tre canvis més rel levants:
- per fomentar l 'activitat,
s'ha reduït la taxa per
l l icències urbanístiques
per a particulars, que ha
passat de l '1 % al 0,1 % (el
que vulgui construir-se
una casa, en pot sortir
beneficiat, va dir); per a
les empreses s'ha man-
tingut a l '1 ,3%.
- s'ha reduït el tipus impo-
sitiu de l 'ICIO, que ha
passat del 4% al 3,8%.
- per a activitats de nova
implantació, es fa una re-
ducció del 50% de la tari-
fa dels informes de
comptabi l i tat, per incenti-
var la instal · lació de nous
negocis.
- es redueixen un 21% les
plusvàlues per vendre
d'immobles, resultat de la
revisió cadastral que es
va demanar i voluntària-
ment l 'Ajuntament s'hi va
acol l ir. Aquestes plusvàlu-
es beneficiaran la gent
que desgraciadament ha-
gi de vendre la seva casa,
va comentar Juárez.
- En la mateixa línia
d'intentar ajudar la gent
més desfavorida, el regi-
dor d'Hisenda va comen-
tar que l 'Ajuntament vol ia
fer una rebaixa substanci-
al del preu públ ic de l 'aju-
da a domici l i , la
teleassistència, però que
la Diputació no deixa fer-
ho per no entrar amb di-
ferències amb altres mu-
nicipis i creu més adient
que s'hi dediquin més re-
cursos i més hores.
La resta d'ordenances

continuen igual , va dir
Jordi Juárez: la resta
d'impostos i taxes pràc-
ticament queden conge-
lats: IBI , circulació, etc.
ERC va començar el dis-
curs dient que era més
important el que no es
deia que el que es deia i
va retreure al regidor
d'Hisenda que no hagués
expl icat quina era la fi lo-
sofia general , cap on es
va.
Per fomentar l 'activitat, va
dir ERC, parleu de la re-
ducció del 50% de l 'infor-
me de comptabi l i tat; no
creiem que l 'estalvi de 20
euros per informe faci l i ti a
algú obrir una botiga.
La reducció de les
plusvàlues un 22% bene-
ficia a tothom, va puntua-
l i tzar ERC, tant a la gent
que té dificultats econò-
miques i s'ha de vendre
l 'habitatge, com als pro-
motors.
ERC es va alegrar que
l 'ICIO i les l l icències ur-
banístiques hagin baixat,
la qual cosa aquest grup
polític havia reclamat; va
dir que esperava veure'n
l 'evolució i va encoratjar a
la renúncia d'aquest
ingrés en un futur.
En relació a la taxa
d'escombraries, ERC va
dir que per al 201 5 no hi
havia la reducció pro-
mesa, que s'havia iniciat
el 201 4, fruit de l 'estalvi
per la gestió directa del
servei.
En relació a la taxa per la
xarxa de sanejament,
ERC va insistir a dir que
el que es recapta és molt
superior al servei que es
fa, va reclamar un informe
que ho justifiqui i va co-
mentar que no es pot jus-
tificar amb inversions, ja
que la taxa és per mante-
niment, neteja i conserva-
ció de la xarxa.
En relació al preu de les
escoles bressol, ERC va
tornar a reclamar una re-
baixa i va proposar de fer-
ho per taules de renda,
argumentant que es tracta
d'un servei públ ic i no
només a l 'abast d'algunes
persones.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va contestar que,

en relació a la taxa
d'escombraries, l 'equip de
govern havia volgut ser
prudent i havia preferit
gastar l 'euro mensual per
ciutadà que suposava la
reducció d'aquesta taxa
en mil lorar el servei i dei-
xar per més endavant una
rebaixa més substancial
de la taxa. Juárez va afe-
gir que aquest servei, que
abans era deficitari , ara,
amb l 'assumpció directa
per part de l 'Ajuntament,
la taxa que s'apl icarà el
201 5 pràcticament cobrirà
la despesa i deixarà de
ser deficitari . Juárez va fer
servir el mateix argument
per a la taxa de saneja-
ment, de dedicar-hi més
recursos. En relació a les
escoles bressol, va insistir
en què ja no es rebien
subvencions i que cada
vegada hi havien menys
infants; va dir que era un
servei deficitari i que no
es podia agreujar, però va
comentar que es donaven
beques a la gent que ho
sol· l icitava.
Per la seva banda, CiU va
celebrar que s'haguessin
tingut en compte coses
que el ls ja havien sol· l ici-
tat l 'any anterior: la rebai-
xa de l 'IBI del 22% del
valor cadastral , que por-
tarà que no pugin les con-
tribucions i les plusvàlues
baixin; i la rebaixa de
l 'ICIO i la taxa de l l icènci-
es, per promocionar la
construcció. En relació a
les escombraries, aquest
grup polític va comentar
que els 0,80 cèntims
d'estalvi mensual per ciu-
tadà que suposava la re-
baixa de la taxa
d'escombraries no soluci-
onaria gran cosa a les
famíl ies, que seria molt
electoral ista i els sembla-
va més bé destinar-ho a la
mil lora del servei o a al-
tres coses com Serveis
Socials o l 'atenció domici-
l iària.
ICV-EUiA va retreure que
s'hagin i s'estiguin fent
estudis sobre les escom-
braries, però que no es
tingui clar com acabarà
aquest tema, i va dema-
nar de veure'n els núme-
ros reals.

El regidor d'Hisenda va
contestar que els números
reals, que pot venir a veu-
re qualsevol ciutadà, són
que en el que portem
d'any s'han estalviat més
de 250.000 euros en la
gestió i de cara a l 'any
vinent està previst que
l 'estalvi augmenti . El ser-
vei continua igual o mil lor,
va dir Jordi Juárez, i va
recordar que l 'any passat
es va fer una rebaixa del
1 0% del rebut i es va in-
centivar la recol l ida selec-
tiva amb un 5% més en el
compostatge. Acabarem
de tancar aquests núme-
ros, però si que tenim
molta idea de cap on van,
va dir Juárez, que va afe-
gir que l 'any vinent possi-
blement es podrà fer
aquesta rebaixa del 1 0 o
1 5%.
L'Alcalde, Ignasi Simón,
va afegir que els números
teòrics s'havien ensenyat,
que ara ja havia passat un
any del rescat i que els
números reals s'han de
veure, però que era un
servei molt deficitari i ,
amb el rescat, tot i l 'estal-
vi , segueix essent defi-
citari però s'està
aproximant molt a l 'equi l i-
bri . També va dir que,
després d'un primer estudi
econòmic, el segon estudi
que s'està fent ara és per
a la mil lora del servei.
La regidora no adscrita va
preguntar sobre quines in-
versions es farien i si aug-
mentaria el personal del
servei de recol l ida
d'escombraries.

PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
NO ADSCRITA_
ABSTENCIÓ

2.- Aprovació inicial de
la Modificació de les
Ordenances municipals
per a l 'exercici de 201 5.

El Ple va aprovar in icial-
ment la modificació de
l 'Ordenança de circu lació
i l 'Ordenança municipal
sobre Aparcaments.

El reg idor d 'H isenda,
Jord i Juárez, va d ir que
en aquestes ordenances
s'havien fet quatre can-
vis normatius per mi l lorar
la gestió de la pol icia i
l 'aparcament.
ERC va preguntar per la
supressió d 'un paràgraf
que es mal -in terpretava i
el reg idor d 'H isenda va
contestar afi rmativament.

PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EU iA – A FAVOR
N O ADSCRITA_
ABSTEN CIÓ

3.- Sol · l ici tud d'ampl ia-
ció del termini de de-
volució de la
participació en tributs
de l 'Estat dels exerci-
cis 2008 i 2009.

El Ple va aprovar de
sol · l ici tar l 'ampl iació del
període de reintegrament
dels saldos deutors re-
su l tants a càrrec de les
enti tats locals en les l i-
qu idacions defin i tives de
la participació en tributs
de l 'Estat dels anys 2008
i 2009, en 1 20 mensual i-
tats més.
El reg idor d 'H isenda va
expl icar que la l iqu idació
negativa de la participa-
ció en tributs de l 'Estat
dels anys 2008 i 2009
primer s'havia de tornar
en 5 anys, després ens
vam acol l i r al retorn en
1 0 anys i ara ens volem
acol l i r al retorn en 20
anys, sense cap cost ad-
d icional .
ERC va preguntar de de
quan compten aquests
20 anys i el reg idor
d 'H isenda va respondre
des del 201 1 . Aquest
grup pol ític va retreure el
canvi de cri teri de l 'equ ip
de govern , que fa un
mes parlava de tornar
els crèd i ts amb rapidesa.
El reg idor d 'H isenda va
contestar que en aquest
cas no es tractava d 'un
crèd i t, ja que l ' in terès és
0.

U N AN IMITAT



Figueras instal· la les cadires
del nou parlament del
Vietnam
L'empresa lliçanenca Figue-
ras International Seating ha
subministrat més d'un miler
de butaques al nou parla-
ment del Vietnam, a Hanoi, la
capital del país, entre les
quals destaquen les de
l'hemicicle principal. Es tracta
d'una butaca amb gir de 360
graus per propiciar la comu-
nicació entre parlamentaris i
que té capacitat de retorn a la

Zedis rep diverses distincions a nivell
espanyol i europeu
L'empresa ll içanenca Zedis,
situada al polígon industrial
Molí d'en Fonolleda, va ser
premiada en la darrera edi-
ció dels premis Líderpack,
que premien els mil lors en-
vasos creats a l'Estat. Zedis
ha estat premiada per un
moble expositor per mostrar
i provar un telèfon domèstic
intel· l igent de Panasonic. El
l l iurament del premi es farà
durant la celebració de la fira
del sector, Hispack, a Barce-
lona, el mes d'abril vinent.
Els premis Líderpack estan
considerats els mes impor-
tants de l'Estat en el sector i
els guanyadors passen a
una competició europea.
Per altra banda, la primavera
passada, Zedis també va re-
bre dues distincions a nivell
europeu, en la darrera edició
de Popai Awards Europa.
Zedis compta amb més de
30 anys d'experiència
empresarial en el sector
d'exposició de producte en el
punt de venda.
El 2008 es va traslladar a les
noves instal· lacions a
Lliçad'Amunt: 20.000 m2 de
superfície conformen fàbrica
i oficines amb més de 1 80
treballadors.
L'empresa pertany a la
institució espanyola ADIFA
PLV Agrupació de
Dissenyadors i Fabricants de
material de publicitat al l loc
de venda i a la Global
Association for Màrqueting
Retail - POPAI Espanya.

posició original quan es mou.
El disseny també fa més
senzill que es pugui abando-
nar la butaca en cas que es
produís una emergència.
Un 97% de les vendes de Fi-
gueras provenen de negocis
internacionals, vehiculats a
través de les delegacions
dels Estats Units, França,
Alemanya, el Regne Unit i
Singapur.

L'artista Carlos Pazos
exposa la seva obra en un
"museu portàtil" a Lliçà

L'artista multidisciplinar Car-
los Pazos, nascut a Barcelo-
na fa 65 anys i resident entre
París, Barcelona i Cotll iure,
ha exposat part de la seva
obra en dues files de conte-
nidors industrials situats en
el recinte de la fàbrica Zedis
del polígon industrial Molí
d'en Fonolleda del nostre
municipi. A l'interior
d'aquests contenidors hi ha
obres que relaten la trajectò-
ria vital i professional de
Carlos Pazos. Es tracta de 5
dels 1 3 contenidors que
composen el seu projecte
anomenat "Portàtil", que
pretén fer una llar ambulant,
que es pugui instal· lar tant
en el camp com en un mu-
seu, en els paratges o en ple
centre urbà, per a totes les
seves peces i col· leccions.
Les obres estan colocades
en els contenidors segons
afinitats electives i referènci-
es plàstiques, musicals i l i-
teràries.
Pazos, col· leccionista empe-
dreït, ha començat el mun-
tatge amb el carro de
transport rosa, que reuneix
dibuixos, collages i obres de
juventut, d'entre 1 969 i 1 974;
en el segon, Barcelona B&W,
en or brut, conviuen les pe-
ces realitzades al voltant de
Barcelona i la fascinació de
l'artista per dos dels seus

signes d'identitat: la Mare de
Déu de Montserrat i el go-
ril· la albí Floquet de Neu; hi
ha dos contenidors blancs
immaculats que reuneixen el
canvi de rumb cap a l'art
contemporani i els seus gè-
neres; i un altre pintat de
vermell, blanc, groc i blau,
que acull una part de la seva
col· lecció de peluixs, figure-
tes i objectes de Mickey
Mouse. Cada espai té la se-
va pròpia banda sonora.
La ubicació en el recinte de
la fàbrica Zedis de Lliçà
d'Amunt ve donada per la
seva amistat d'infància amb
José Luís Hernández Palay,
president d'aquesta em-
presa. Entre altres col· labo-
racions, Pazos va contribuir
a dissenyar la fàbrica
d'aquesta empresa al nostre
poble i l 'equip de Zedis va
realitzar l'escultura Cupido...
(Y por que no?, que li va en-
carregar el Museo Reina
Sofía de Madrid.
Carlos Pazos ja té un esque-
ma dels 1 3 contenidors del
projecte i els que podrien su-
mar-s'hi: n'hi haurà un auto-
biogràfic, presidit per la sèrie
de fotografies de 1 975 Voy a
hacer de mi una estrella; un
altre agruparà les peces so-
bre Elvis i el rock and roll; i
Sex-shop Pazos es dedicarà
a l'erotisme.

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.

1 2 >
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Bústia del lector

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

Cristina Garcia guanya
la lliga estatal de BMX Race
per quarta vegada

La pilot l l içanenca Cristina
Garcia, de 1 4 anys, va
aconseguir, el passat 2 de
novembre a Sant Vicenç de
Raspeig (Alacant), el seu
quart títol de la ll iga estatal
LBR de BMX Race. Garcia
competeix amb el BMX Ter-
rassa. Per altra banda, la
seva germana petita, Davini-
a, va quedar campiona
d'Espanya en la competició

L'escola Rosa Oriol, guardonada amb el
Segell de qualitat europeu per dos projectes
L'escola Rosa Oriol està en
la l l ista dels 1 .31 9 centres
guardonats amb el Segell de
qualitat europeu.
Els projectes guardonats
d'aquesta escola (primer
amb el segell nacional i
posteriorment amb l'euro-
peu) són "The young time
travellers of history" i "Speak
your culture in European
Shool Radio".
El primer és un projecte de
segon any (aquest any es
continua amb el tercer
projecte), en el qual
estudiants de diferents
països van crear uns
personatges ficticis amb els
quals van inventar uns
viatges en el temps i la
història de cadascun dels
països. Els nois i noies van
haver d'investigar la història
dels nostres pobles per tal
de poder escriure amb tota
la rigurositat possible. Es va
crear un ebook amb el conte
i les i l•lustracions dels estu-
diants. A posteriori es va
crear un joc de taula entre
quatre països i les
preguntes eren sobre la
història real dels països. Es
van jugar diverses partides
via Skype.
En el segon projecte, dut a
terme amb els estudiants de
6è (que ara ja són a
l'institut), els nois i noies
investigaven sobre un tema
actual que ells decidien i
creaven un programa de
ràdio en anglès mensual
que s´emetia a l´emissora
online European School
Radio.

Tots aquests projectes que
es desenvolupen a través de
la plataforma eTwinning,
tenen per principals
objectius mil lorar les
capacitats dels alumnes en
llengua anglesa així com
aprendre a prendre

decisions i a treballar
col. laborativament amb
alumnes d´altres països
sense compartir un espai
físic, fent ús d´eines web
2.0, i , alhora, mil lorar les
capacitats en el camp de les
TIC.

Resultats del 9N a Lliçà
d'Amunt

http://www.participa201 4.cat/resultats/dades/ca/escr-mun-081 07.html

Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Portabella: 6 i 7 de desembre
Galceran: 8, 26, 27 i 28 de desembre
Valeta: 1 3, 1 4 i 25 de desembre
Esplugas: 20 i 21 de desembre
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

per a infants, paral· lela a la
ll iga LBR.

Descobrim Lliçà d'Amunt,
un llibre ideal per regalar aquestes festes

* A les botigues de Lliçà d'Amunt i a la parada del Grup l 'Abans de la Fira de Nadal i Enti-
tats (1 3 i 1 4 de desembre)

Grup l'Abans

Un bon regal
per a qui se sap que
estima el poble on viu

i el vol conèixer
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Corren malos tiempos para la l ibertad de expresión en Lliçà d’Amunt. Llevamos algún tiempo notando actitudes poco democráticas por parte del Sr. Alcalde. Nos referimos a una querel la que éste ha
interpuesto a nuestro vecino y presidente de la A.VV. de Ca l’Artigues, el Sr. Antonio Manso.
Acusa al Sr. Manso de haberlo insultado. Para nosotros el único objetivo que tiene esta querel la es amedrentar y callar a quien está luchando por solucionar los problemas de su barrio. Resulta
vergonzante que un alcalde se dedique a querel larse contra sus vecinos.
Por la l ibertad de expresión y contra la injusticia que se estaba cometiendo con este ciudadano, ICV-EUIA presentó al Ayto. en pleno una moción para que el Sr. Alcalde retirase la querel la al Sr. Manso.
Los diferentes grupos aprobaron dicha moción, pero el Sr. Alcalde simplemente ha hecho caso omiso a los acuerdos del pleno y sigue sin retirarla. Creemos que ética y moralmente, un alcalde que no
cumple los acuerdos del pleno, le falta el respeto a toda la ciudadanía y pierde todo el valor democrático que le presupone su cargo.
Lo más grave de esta querel la es la cuantía económica. El Sr. Alcalde pone la querel la como institución, por tanto, todos los costes van a cargo de las arcas municipales.
ICV-EUiA se ha interesado por el coste que le supone a las arcas municipales este capricho del señor alcalde, y pidió al Ayto. su cuantía. El importe sube a 1 0.800 € por ahora. Como vimos exagerado el
gasto por un simple caso de supuestos insultos, y aunque sabemos que los honorarios son libres, hemos recabado información de las tarifas orientativas que da el colegio de abogados para este tipo de
casos.
El colegio de abogados fi ja los siguientes baremos orientativos:
-La redacción de la querel la: 900€; -La dil igencias de instrucción: 1 .200€; -Los recursos: 600€; -La acusación y vista: 1 .600€
Todo suma un total de 4.300 €, en nuestra modesta opinión y contando que los honorarios de los letrados son libres, todo lo que supere los 6.000€ con procurador incluido no tiene razón de ser, porque
además estos números están contemplados muy a la alza. Recordar que el Ayto l leva gastado 1 0.800 €.
Por todo ello, nos hacemos varias preguntas: -¿Quiere el Sr. Alcalde imponer con la amenaza de los tribunales la ley del si lencio?; -¿Qué respeto le tiene el Sr. Alcalde al Ayto en pleno?; -¿Cree el Sr.
Alcalde que el dinero de los ciudadanos está para sus caprichos?; -¿No tiene el Ayto Servicio Jurídico?; -¿Por qué estos honorarios son tan elevados?
Juzguen ustedes mismo, nosotros seguiremos luchando y denunciando todos y cada uno de los atropellos que desde nuestro punto de vista, se cometan en nuestro pueblo, tanto con sus ciudadanos,
como con sus dineros.

Grups Municipals

Creiem sincerament que ha d’existir un decàleg de bones pràctiques en la política. Tot i que la l lei ho permet, no té cap sentit que quan un deixa un partit i
s’afi l ia a altres sigles polítiques amb representació en el seu territori , segueixi conservant el seu càrrec públic, sigui de regidor, diputat o conseller. El sentit
comú, la coherència i la dignitat, ben entesa, et marquen aquest camí: el de la dimissió i no el desacreditat i mal vist transfuguisme. El problema rau en els
egos personals i el desig de venjances personals sense fonament que, moltes vegades, floreixen amb l’únic objectiu real de fer mal, però amb la disfressa de
la coherència, la honorabil itat i la justícia.

Però també la ben entesa discipl ina de partit, la honradesa, la fidel itat i la confiança, el respecte, el saber estar, l ’educació i les formes, també han de ser
elements bàsics i indispensables per poder ostentar càrrecs públics i això, algunes vegades, també es perd.

Malauradament, en els darrers temps hem tingut exemples d’ambdues conductes. Conductes impròpies que el que fan és crear encara més desafectació vers
la política. En la política no val tot, ans el contrari, hem de recuperar la imatge i ser exemple d’honradesa, humil itat i de treball , perquè ho farem mil lor o pitjor,
però som persones que ens dediquem en cos i ànima a intentar mil lorar el benestar social de la societat i dels nostres veïns.

Des del el PSC us desitgem Bon Nadal i Fel iç any 201 5.

Diumenge dia 9 de novembre va ser un dia excepcional. Per primera vegada varem votar una opció per la independència de Catalunya. A pesar de l’opinió
d’alguns que diuen que com a nació no som prou adults per triar, la gent de Lliçà d’Amunt varem anar a votar amb tota normalitat. No sabem encara quina
concreció tindrà en el futur del país, però al nostre poble va ser un dia molt especial. De vegades, la política deixa de ser patrimoni d’uns quants i esdevé una
festa col•lectiva. I això va passar aquest diumenge. Varem veure com la gent de tota edat venia a votar, amb actituds alegres, greus, serioses o discretes.
Però la majoria venien amb un somriure, es feien fotos tot votant o feien participar del gest als seus infants. També un centenar de voluntaris varen estar a
peu d’urna tota la jornada, i varen fer el possible per informar, indicar els punts de votació i tenir-ho tot a punt per fer més fàcil la votació.El gest de votar ha
estat un acte pacífic de revolta, cadascú amb la seva opció, però tothom convençut que el seu gest de votar prenia un sentit transcendent, de responsabil itat
davant el futur. Per sobre d’amenaces i prohibicions.
Ll içà d’Amunt no en va quedar al marge. Gairebé 4000 persones varem votar. 4000 persones és molta gent en aquest acte simbòlic, que no triava ni regidors
ni diputats, que no decidia cap llei ni cap proclamació. És l ’esdeveniment polític més important que mai s’ha fet a casa nostra.
L’ajuntament, al nostre poble, va tenir una actitud de “col•laboració distant”. Probablement l ’única que podia tenir l ’ajuntament amb el PP a govern. I la gent es
va decantar per votar a favor de la independència per 3.1 03 vots i per una solució federal amb 482, del total de 3.967 vots. Per comparar, l ’actual equip de
govern municipal va sortir escoll it per tan sols 2.396 vots.
Diumenge varem constatar que el nostre poble ha canviat, està canviant. Quan el repte és important la ciutadania vol fer-se’n protagonista, vol responsabil itat.

Permeteu-nos que tornem a parlar sobre un tema fonamental per l’estructuració i vertebració del nostre poble com és el Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM). Som conscients que s’ha
debatut i s’han donat moltes versions sobre el tema, però només hi ha una veritat. I és que ara partits com Iniciativa i Esquerra, sense cap idea de poble, volen tombar aquest treball únicament per
ideologia política i apologia d’oposició. No els importa si hem treballat en el POUM des del 2007 i que hagi costat 360.000 euros a les arques públiques.
Que no ens enganyin: tenim un model clar del Lliçà d’Amunt. I quin és el model que ells ens volen vendre? El que va anular i impossibilitar la instal•lació d’una empresa com Simon? El que va fer tots els
impossibles perquè Mango marxés del nostre municipi? Que no ens enganyin. Sense un motor econòmic ben arrelat, Lliçà d’Amunt no es pot sustentar, ni es poden cobrir totes les seves necessitats.
Aquests que posen pals a les rodes són els mateixos que van malbaratar més de 350.000 euros en l’acomiadament irregular del Secretari; o en la compra d’un terreny al carrer Matarranya (Barri de Ca
I’Artigues) per 4 milions d’euros (més IVA), quan 11 mesos abans hi havia l’acord de comprar el terreny per 2 milions, la meitat del que ells ens van fer pagar.
Per no parlar dels altres, els que van encetar i impulsar el treball i que ara s’escuden en partidismes electorals per no donar-li l’impuls final.
Ho hem dit per activa i per passiva, aquest POUM ha estat debatut i consensuat amb molts ciutadans i ciutadanes i amb la participació dels grups polítics.
Que no ens enganyin, el POUM és perfectament vàlid, i en qualsevol cas, és una eina viva, que es pot anar modelant i adaptant constantment, com ho ha fet des del 1 991 , quan es va aprovar l’actual. La
població l'any 1 991 a Lliçà era de 5.41 7 persones i avui és de 1 4.659 persones, gairebé el triple. Les necessitats, com és evident, canvien. Durant aquests 20 anys, s'han fet 46 modificacions puntuals, 3
plans parcials, 1 0 plans especials, 2 plans de millora urbana i 40 estudis de detall. Tots aquests treballs s’han fet amb grups de tots els colors polítics, amb l’única intenció de donar resposta a les creixents
necessitats d’un poble. Aquesta feina queda ara recollida en un únic document, el que vam presentar al Ple municipal.
Ara està en mans de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que ha de decidir si el publica i, per tant, si entra en vigor. En el Ple extraordinari de setembre, els vots en contra d’ERC i d’ ICV-
EUiA, i la exregidora del Govern ara adscrita al Grup Mixt, i les abstencions de CiU, van fer impossible la majoria suficient per avançar i fer possible la solució de molts problemes endèmics que pateix el
nostre municipi, precisament perquè tenim un planejament caduc i inapropiat.
El Partit Popular de LIiçà d'Amunt us desitja que passeu unes Bones Festes de Nadal i un Feliç Any 201 5.

GRÀCIES
El passat 9 de novembre 3.958 persones de Lliçà d’Amunt varen acudir a un dels dos instituts del municipi a manifestar el seu parer sobre el futur polític de Catalunya.
La xifra, per la seva magnitud, va sorprendre a molta gent, doncs som un poble dispers territorialment i poc cohesionat sociològicament. Per això, volem mostrar l’agraïment a:
• Les persones que hi varen participar – Han demostrat que volen expressar la seva opinió i decidir el nostre futur col•lectiu. I això, amb amenaces diàries del govern central.
• Els joves – Es diu que no els importen els afers públics. Molts nois i noies menors de trenta anys varen tenir un comportament cívic i democràtic acudint als punts de participació.
• Els voluntaris – Són els que varen fer possible la consulta, més de cinquanta al nostre poble. Varen treballar moltes hores amb una actitud de servei a les persones i de respecte a les normes.
• L’Assemblea Nacional Catalana local – Els resultats de Lliçà d’Amunt no s’expliquen sense la seva labor de fa molts temps.
• El president Mas – Es va comprometre a fer la consulta del 9N sobre el futur polític de Catalunya i, juntament amb els altres partits i entitats que li han donat suport, moltes vegades en una gran
solitud, ha fet possible que la ciutadania hagi pogut expressar-se.
• Els que no varen marcar sí/sí – Certs poders contraris a la consulta havien dit que només era propaganda independentista i que es marginava els que creien en altres opcions. La realitat
desmenteix l’argument: a Lliçà d’Amunt hi varen haver 81 4 persones que no varen marcar el sí/sí.
També volem comentar l’actuació de dos agents polítics del municipi respecte el 9N:
• L’equip de govern municipal – Entenem que la presencia del Partit Popular feia molt difícil poder tenir un paper actiu en la consulta. Ara bé, quan gairebé quatre mil persones prenen part en una
activitat, plenament democràtica i pacífica, els governants no poden mirar cap a l’altre cantó.
• El Partit dels Socialistes local – Tot i que alguns dels seus membres varen participar en la consulta, no és bo que els socialistes no vulguin estar en el bloc de les entitats que defensem que els
catalans i les catalanes puguem exercir el dret a decidir. Esperem que a partir d’ara hi vulguin ser.
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

L'any 201 3, Ll içà Peruanitos
va engegar una campanya
de recoll ida de roba
destinada a finançar els
nostres projectes.
També vam firmar un
conveni de col•laboració
amb Càritas Parroquial per
ajudar en la campanya que
promou aquesta entitat ano-
menada “Nadal per a tot-
hom”, per repartir lots
d’al iments a les famíl ies del
nostre municipi que en
moments de crisi ho estan
pasant malament.
El passat mes d'octubre es
va fer l l iurament de la meitat
dels beneficis obtinguts en
la recoll ida, amb un xec de
1 .000€, a Mossèn Aaron de
Larrazabal, actual president
de Càritas Parroquial de
Lliçà d’Amunt, i a Joan Ro-
vira, responsable dels
voluntaris de Càritas Parro-
quial en l 'apartat del “Banc
d’Aliments.“
Volem fer arribar el nostre
agraïment a les moltes
famíl ies que ens fan arribar
els seus donatius de roba i
joguines, els quals permeten
ajudar les famíl ies del nostre

Opinió

Entitats

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

municipi i els nens del
nostre Local Social
“Comedor Catalunya“ a
l 'assentament humà Cerro
Candela de Lima-Perú.
Volem fer un agraïment
especial a la famíl ia
Bellavista-Rivas de Can
Isidoro per cedir-nos l 'espai
que ha servit de magatzem
de roba tot aquest temps;
sense ells, res hagués estat
possible.
Us esperem a la Fira de

Nadal, a veure l ’exposició de
fotografies dels treballs
real itzats el passat mes
d'agost en el viatge de la
nostre presidenta a Perú.

LA CAMPANYA CONTINUA,
AJUDA'NS AAJUDAR

BON NADAL A TOTHOM

Lliçà Peruanitos

Lliçà Peruanitos, compromesos amb el nostre
poble

L’ Associació de Veïns de
Mas Bo i el Grup Els
Masbolaos us conviden a la
6ª Fira d’Intercanvi i Venda
de Mas Bo i Can Lledó.
Estem a tocar de les festes
nadalenques i, com d’altres
anys, la Fira pretén ser un
espai lúdic d’intercanvi i
relació veïnal on podeu
intercanviar i vendre (preus
simbòlics) tot tipus
d’objectes que ja no
necessiteu i que encara
estiguin en bon estat, així
abans de llançar-los els
podeu oferir als vostres
veïns/es.
Trobareu taules on
s’exposaran: joguines, roba,
l l ibres, objectes de

Nadal per a tothom 201 4

decoració, dvd’s, artesania,
etc.
Tot amenitzat amb música i
una bona xocolata calenta!

Anima’t i participa-hi, t’es-
perem!

DIUMENGE 7 DE
DESEMBRE DE 201 4
Horari: 9h a 1 4h
Preu: sòcis, gratuït; no so-
cis, 2€ (per parada)
Lloc: Parc de la Unió (Local
Social Mas Bo – Can Lledó)
Barris: Mas Bo-Can Lledó
Organitza: Grup ”Los
Masbolaos” i AV de Mas Bo

Associació de Veïns de Mas
Bo

6a Fira d'Intercanvi i Venda
de Mas Bo i Can LledóUn any més, Càritas

Parroquial de Ll içà d’Amunt
engega la campanya “Nadal
per a tothom”, amb un
objectiu sol idari ben
concret: que les famíl ies
més desfavorides del nostre
municipi puguin també
celebrar aquestes festes
nadalenques que
s’apropen. Enguany, volem
fer possible que totes
aquestes famíl ies tinguin
al iments nadalencs. En uns
moments socials difíci ls
com els que vivim, és cosa
de tots.
Per això us convidem a
col . laborar en aquesta
campanya. Podeu ajudar de
la següent manera:
• Del dia 1 al 1 7 de
desembre podeu portar
al iments nadalencs als
locals parroquials de 5 a 8
de la tarda.
• Fent els vostres donatius

al següent compte corrent
de Càritas Parroquial de
Ll içà d’Amunt Caixa
Catalunya Nº 201 3 0222 26
0201 226024
• Fent la compra d’un val a
les botigues que venguin
verdures per a la verdura de
l’Escudella Solidària
(donatiu de només 3 euros).
• Participant de l ’Escudel la
Sol idària el 1 4 de

desembre. Podeu menjar-la
a la plaça o portar l ’ol la a
casa, per compartir-la en
famíl ia.
• Participant de la rifa d’una
cistel la sol idària.

"NADAL PER A TOTHOM"
ÉS COSA DE TOTS

Càritas Parroquial de Ll içà
d'Amunt

Diumenge 21 de desembre
a les 1 2h a l'ateneu L’Ali-
ança:

MAR DE CLOSCA (teatre i
titelles):
La tortuga Joan té mal de
closca. Ni les visites, ni els
regals, ni les herbetes
aconsegueixen alleugerir-l i
el dolor. L’hauran de dur al
metge. Però al Joan, això l i
fa més por que gràcia,
perquè. . . qui no té por
d’anar al metge?
"Mal de closca" és un

espectacle per reviure, amb
humor i tendresa, les
angúnies d’un infant quan
ha d’anar al metge. Per fer-
ho, juguem amb el poder
expressiu dels objectes i la
seva transformació en
personatges, i també amb la
música de les paraules: la
repetició, la cantarel la i la
capacitat d’acaronar amb la
veu.
Públic: + 3 anys
Companyia: Taat

Ateneu L'Aliança

Proper espectacle infantil a
L'Aliança



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

Exposició de pintura a l'oli
Desembre
"Els colors que ens envolten" de
l 'artista Conxita Pladevall , de Santa
Eulàl ia de Ronçana. Paisatges i bo-
degons pintats tots del natural. "Els
colors formen part de la nostra vida.
A vegades passem de llarg i no els
hi posem atenció. El cel, les munta-
nyes, el mar. . . poden ser un espec-
tacle amb els seus canvis constants
de llum i de color. Per pintar, el pri-
mer que hem de fer és aprendre a
observar. Després. . . , i només des-
prés, podrem interpretar."
Lloc: planta 1 de la Bibl ioteca

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 4 de desembre
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartui l l i .
Si tens entre 11 i 1 6 anys, t’agrada
llegir i vols passar una bona estona,
informa’t a la Bibl ioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Xerrada: "Com fer la carta
als Reis"
Dijous 4 de desembre
Es parlarà dels següents temes:
Quin significat té regalar? Què es-
peren els nens i nenes de les fes-
tes? Jocs i joguines adequats per
cada franja d'edat, regals originals
amb poc pressupost i com contes-
tar davant la pregunta: "Els reis
existeixen?". A càrrec de Meritxel l
Almiral l , psicòloga i educadora.
Adreçat a pares i mares, i persones
que tinguin infants al seu càrrec.
Hora: 1 8h

Recrea't
Dimecres 1 0 de desembre
"Amic invisible". Tal ler de fimo on
farem un regalet per a l 'amic invisi-
ble. A càrrec de Laura Bartui l l i i
Carme Romero. Adreçat a nois i no-
ies de 8 a 1 2 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l '1 de desembre. Places
l imitades.

Club de lectura
Dimecres 1 0 de desembre
Amb el l l ibre "Un Nadal diferent" de
John Grisham.
Si vols participar a les tertúl ies del
Club de Lectura posa’t en contacte
amb el personal de la Bibl ioteca.
Hora: 1 8.30h

Contes al vol
Dissabte 1 3 de desembre
"Maleta de tonades". A càrrec de La
Botzina. En formació de duet us
mostrarem instruments, explicarem
històries i sobretot farem música i
compartirem cançons per ampliar el
repertori de pares i mares. Sessió
recomanada a famíl ies amb nens i
nenes de 2 a 8 anys.
Hora: 11 h

Tallers per a joves i adults
Dilluns 1 5 o dimecres 1 7 de
desembre
"Taller de decoració amb decoupa-
ge". Amb la tècnica del decoupage
decorarem diferents elements. A
càrrec de Montse Ramírez. Sessi-
ons adreçades a joves i adults.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l '1 de desembre. Places
l imitades.

Taller creatiu
Dimarts 1 6 de desembre
"Taller de fanalets". Farem un fana-
let molt original per portar el dia de
la cavalcada dels Reis Mags. A càr-
rec de Carme Romero i Agnès Na-
varro. Per a nens i nenes de 4 a 8
anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l '1 de desembre. Places
l imitades.

Projecció de
curtmetratges per a
infants, joves i adults amb
motiu del “Dia més curt de
l’any”
Divendres 1 9 de desembre
Iniciativa europea “The Short Film
Day” en que si ha sumat
l ’Acadèmia del Cinema Català.
Aforament l imitat.
Programació:
- A les 1 7:30h: Projecció de
curtmetratges infanti ls (2-1 2 anys):
procedents d'EL MEU PRIMER
FESTIVAL i ANDORRA KIDS’ FILM
FESTIVAL.
- A les 1 8:30h: Projecció de
curtmetratges per a públic adult i
adolescent: procedents de
FILMETS-Badalona Film Festival i
BCN SPORTS FILM FESTIVAL
(temàtica esportiva).

Niu de paraules
Dissabte 20 de desembre
"Petits contes de Nadal". Descobri-
rem que van ser els animals del
bosc els que van guarnir per prime-
ra vegada un arbre per celebrar le
festes i fel icitarem el Nadal d'una
manera ben diferent. A càrrec
d'Assumpta Mercader. Adreçat a
famíl ies amb infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l '1 de desembre. Places
l imitades.

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.

Organitza: Ajuntament

Organitza: Ajuntament

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

Tarda de cinema i debat
Dilluns 1 de desembre
Dia mundial de la l luita contra la
SIDA.

Taller de Do it Yourself
(DIY)
Dimarts 2 de desembre
Fes-ho tu mateix.

Assessoria laboral
Dimecres 3, 1 0 i 1 7 de desem-
bre
Taller del Dia Mundial con-
tra la SIDA
Dijous 4 de desembre
Amb el PPD.
Hora: de 1 7.30 h a 1 8.30h, per a
primer i segon d'ESO; de 1 9h a
20h, a partir de 3r d'ESO.

Tarda de cine
Divendres 1 2 de desembre
Decorem el Galliner
Dilluns 1 5 de desembre
Tarda de jocs de rol
Dijous 1 8 de desembre
Berenar de Nadal
Divendres 1 9 de desembre
Taller d'adorns nadalencs I
Dilluns 22 de desembre
Taller d'adorns nadalencs
II
Dimarts 23 de desembre

Per als tallers, cal inscripció prèvi-
a.

Telèfons Agenda
Fem un adorn nadalenc
Taller per a joves.
Horari: de 1 7.30h a 1 9.30h
Dijous 1 1 de desembre
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Divendres 1 2 de desembre
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Taller de cuina de Nadal
Dimarts 1 6 de desembre
Horari: de 1 9.45h a 22h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Preu: 1 3 euros
Organitza: Ajuntament

Taller de postals de Nadal
Taller per a joves.
Dijous 1 8 de desembre
Horari: de 1 7.30h a 1 9.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Divendres 1 9 de desembre
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Concerts
Dissabte 20 de desembre
Concerts d'orquestres, combos i
conjunts instrumentals. A càrrec de
l'alumnat de l 'Escola de Música de

la Vall del Tenes.
Hora: 1 0h: Concert 1 ; 1 1 .45h: Con-
cert 2
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Escola de Música de la
Vall del Tenes

Concert de Nadal
Dissabte 20 de desembre
A càrrec de la Coral l 'Al iança, el Cor
Infanti l de l 'Escola de Música de la
Vall del Tenes i el Cor Femení de
Granollers.
Hora: 21 h
Lloc: Església de Sant Jul ià
Organitza: Coral l 'Al iança

Quinto de Nadal
Dijous 25 de desembre
Hora: 1 8.30h
Lloc: Ateneu l 'Al iança
Organitza: Grup d'Esplai

Festa de Cap d'Any
Dijous 1 de gener
Bona música, bon ambient, preus
popular i a prop de casa.
Hora: 0.30h
Lloc: Ateneu l 'Al iança
Més informació: www.lal ianca.cat
Organitza: Ateneu l 'Al iança

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Excursió a Canet de Mar i
Platja d'Aro
Dissabte 20 de desembre
Esmorzar de forquil la. Visita a la
Casa Museu de l'arquitecte moder-
nista Lluís Domènech i Muntaner a
Canet de Mar. Dinar preNadal a
Platja d'Aro i gran ball de Nadal
amb música en directe.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 55 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 5, 1 2
i 1 9 de desembre 1 6.30h Casal
de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 6, 1 3 i 27
de desembre 1 7h Casal de la
Gent Gran

Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de
mes, 28 de desembre, de 1 7 a
20h Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h

nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8h

Ball: Segon diumenge de mes
(1 4 de desembre) 1 7h




