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El Gran Recapte d'Aliments supera en

un 25% la recollida de l'any anterior

PÀG. 9

Torna la Nit de l'Esport en el format

original

PÀG.7

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.
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La Cavalcada dels Reis Mags d'Orient

tornarà a omplir els carrers d'infants

PÀG. 5

PÀG. 3

La fibra òptica arriba
a tot el territori de Lliçà d'Amunt

L'equip de govern ha aconseguit una reivindicació persistent:
durant el primer trimestre d'aquest any, tots els barris del municipi

tindran cobertura d'Internet amb fibra òptica.



Aquest any 201 5 serà un any políticament molt rel levant, perquè hi ha eleccions a diferents
nivel ls d ’admin istració. Tenim possiblement l ’avançament de les Autonòmiques a principis de
febrer, les Municipals el 24 de maig i les Generals, si no les avancen, molt possiblement a la
tardor.

Són revàl ides que s’han de passar, normalment, cada quatre anys i on es té en compte, on es
valora, la confiança, la gestió feta tant al govern com a l ’oposició i les propostes de futur que
se’ns ofereixen.

És l ’exercici més pur i important de la democràcia i al qual tots els majors de 1 8 anys tenim el
dret de participar-h i i jo crec que també l ’obl igació, perquè és en aquest gest del vot on es
decideix qui és el que un vol que el representi en els propers 4 anys i si no l i sembla bé cap de
les propostes també té l ’opció del vot en blanc.

Cert que és l íci t no anar votar, però també és cert que després no es queixin dels resul tats,
perquè encara que sembl i el contrari cada vot és decisiu . I aquesta gran festa de la democràcia
ha de servir per tornar a tenir renovada confiança en el nostre futur, que per molt incert que
sembl i , hem de l lu i tar per a què sigu i sempre una mica més just i mi l lor.

En tot cas, els que tenim la responsabi l i tat de governar hem de seguir fent-ho fins al final amb
l ’energia del primer d ia, trebal lant colze a colze per als nostres ciutadans i amb la priori tat de
crear l locs de trebal l , per això hem priori tzat un pla de xoc per l ’ocupació.

Per ú l tim recordar-vos que el d ia 5 de gener es fa la cavalcada de Reis, més majestuosa que
mai , i el d ia 25 de gener celebrem la Festa de Sant Antoni a Ll içà d’Amunt, festa amb 84 anys
d’h istòria, que no hem de deixar perdre, perquè és una reflex de les arrels del nostre poble i la
mi l lor manera és participar-h i activament.

Bon Any a tots i a totes!
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És usuari/ària dels Centres Cívics i quin ús en fa?
Lliçà d'Amunt compta amb dos Centres Cívics municipals on es programen ac-
tivitats diverses per a tot tipus de públic. En la darrera enquesta ciutadana ens
hem interessat per saber si els l l içanencs i l l içanenques són usuaris/àries
d'aquests equipaments i, en cas afirmatiu, quin és el principal ús que en fan. El
resultat ha estat que, de les 30 persones que han participat a l 'enquesta, un
63% ha dit que no és usuari/ària d'aquests equipaments; un 3% ha respost que
participa a les activitats físiques (gimnàstica, bal l , etc.); un 1 3% ha contestat
que participa a les activitats formatives (cursos, tal lers, etc.); un 7% ha dit que
participa a les xerrades o activitats puntuals; un 7% ha respost que l 'uti l i tza com
a punt d'informació municipal; ningú ha contestat que l 'uti l i tza com a punt de
connexió a Internet; un 7% ha optat per l 'opció Altres; i l 'opció No sap/No con-
testa 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 presenten en percentatges so-
bre 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.

La fibra òptica arriba a tot el territori de
Lliçà d'Amunt
L'equip de govern ha aconseguit una reivindicació persistent: durant el
primer trimestre d'aquest any, tots els barris del municipi tindran
cobertura d'Internet amb la fibra òptica.

A principis de desembre,
l ’Alcalde, Ignasi Simón, el
regidor d'Infraestructures,
Josep Santiago, el regidor
responsable de noves
tecnologies, Juan Miguel
Valderrama, i tècnics de
l’Ajuntament es van reunir
amb responsables i tècnics
de l’empresa Telefónica per
acordar el desplegament de
la fibra òptica domèstica a
tot el municipi durant el
primer trimestre d'aquest
any.
A mitjans del mateix mes de
desembre Telefónica ja va
sol· l icitar a l 'Ajuntament la
l l icència corresponent.
Després de molt temps de
reivindicacions per part de
l ’equip de govern, donades
les l imitacions de connexió a
Internet en moltes zones del
municipi, per fi la fibra òptica
s’instal•larà al poble, per
donar cobertura d'Internet a
tot el territori amb una
velocitat inicial de 1 00 Mbs,
segons informació de la
companyia distribuïdora.
Segons l’Alcalde, l ’arribada
d’aquesta tecnologia “és un
pas molt important per al
desenvolupament tecnològic
del municipi i una prioritat
del govern municipal que
rebem amb molta
satisfacció”.
La fibra òptica és la

tecnologia més avançada en
el sector de la transmissió
de dades. La tecnologia que
s’implementarà és la que es
coneix com FTTF (Fiber to
The home – fibra fins a
casa).
En l 'àmbit domèstic, els 1 00
Mb reals que ofereix la fibra
suposen una navegació molt
ràpida (1 0 vegades superior
a una ADSL), més velocitat
de baixada i pujada a la
xarxa, TV d'alta definició
(HD), jocs online,
videoconferències de
màxima qualitat, més agil itat
en la gestió de continguts al
núvol, etc.
Pel que fa a l’àmbit
empresarial , la instal•lació
de la fibra modernitzarà les
formes de treballar i
promourà la presència a
Internet, a més de mil lorar
la gestió de les empreses a
la xarxa i es podran impulsar
avenços tecnològics com
per exemple el comerç
electrònic o les solucions al
núvol.
A banda de les mil lores en
les prestacions de banda
ampla fixa, també la mòbil
es beneficia de la xarxa de
fibra, ja que més del 70%
del tràfic de dades mòbils
discorre a través de
connexions wifi .
La xarxa de fibra òptica pa-

sarà en paral· lel a l 'actual
xarxa de coure de Telefóni-
ca. Per a la realització de les
obres de desplegament, en
algunes ocasions, Telefónica
requerirà l ’autorització de
les persones propietàries
dels habitatges per on passi.
L'Ajuntament fa una crida a
la població perquè, en cas
requerit, doni el seu con-
sentiment, encara que no
vulgui contractar el servei,
per tal de no bloquejar el
desplegament de la xarxa.
Final itzat el procés d’estesa
de la FTTH, la companyia
posa a disposició de totes
les persones interessades
uns números de telèfon
(1 004 i 9001 01 01 0) on
podran rebre informació
sobre la cobertura als seus
domici l is; aquesta
informació també estarà
disponible en els punts de
venda de Movistar i a través
del web www.movistar.es/fi-
bra.
De la mateixa manera, un
cop instal· lada i i l · luminada
la xarxa de fibra òptica, les
persones interessades po-
dran contractar el servei, el
qual estarà disponible al cap
de dues o tres setmanes. El
servei s'haurà de contractar
a Telefónica, l 'empresa que,
ara per ara, tindrà el mono-
poli de la xarxa.

A finals de desembre es va
posar en marxa l’Estació de
Bombament d'Aigües
Residuals (EBAR) del carrer
del Canigó, una obra que
soluciona un problema
d'abocament d'aigües al barri
de Can Xicota que persistia
en el municipi des de feia
anys.
Una part del barri de Can
Xicota presenta pendent en
direcció a la llera del riu Te-
nes, però hi ha una petita
part d'aquest barri que
presenta pendent cap a la
vessant oposada, de tal
manera que les aigües, tant
de pluja com les residuals
generades pels habitatges,
anaven a parar al torrent de
Can Carlons.
L'Ajuntament i el Consorci
per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs van redactar
diferents estudis on es valo-
rava la possibil itat de recoll ir
aquest abocament mitjançant
un col•lector en règim de
gravetat o una "connexió" a
la xarxa del barri que aboca

les aigües cap a la vessant
del riu Tenes, connexió que
necessitava una EBAR.
Finalment, es va optar per la
realització de l'esmentada
EBAR que, situada a la part
baixa del carrer del Canigó,
recull les aigües generades a
la zona i, mitjançant una
canonada d'impulsió, les
vehicula cap a la xarxa del
carrer del Montseny,
tributària de la vessant del riu
Tenes, on un col•lector en
alta recull les aigües i les
transporta a la Depuradora
de Montornès.
Les obres, amb un
pressupost inicial de
243.406,57€, es van adjudi-
car, mitjançant concurs
públic, a l’empresa Abolafio
Construcciones S.A., per
1 94.360,1 5€, finançants per
l’Ajuntament i que compten
amb una ajuda de la
Diputació de Barcelona de
72.728,71 € i una altra del
Consorci per a la Defensa de
la Conca del Riu Besòs de
37.726,1 0€.

En marxa l'Estació de
Bombament d'Aigües Residuals
del carrer del Canigó

Eliminació de l'abocament del
carrer de l'Estany de Llanós
La General itat de Catalunya
ha admès la sol•l icitud de
l’Ajuntament per l ’execució
del projecte de construcció
de clavegueram per donar
solució a l ’abocament
existent al torrent situat al
final del carrer de l 'Estany
de Llanós, al barri de Can
Rovira Vell .
Aquesta obra estava inclosa
dins dels projectes aprovats
a finals del 201 2, però, a
causa de les al•legacions i
posteriors impugnacions

fetes per les propietàries
d’un dels terrenys per on ha
de passar el col•lector,
l ’Ajuntament es va veure
obligat a demanar
l ’expropiació per la via
d’urgència, per evitar riscos
de contaminació al medi i
envers la salut de les
persones.
L’obra, amb un pressupost
de 28.243,67€, compta amb
l’ajuda del Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu
Besòs de 6.1 49,53€.

Reunió entre l'Ajuntament i Telefónica
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A partir del 1 0 de gener i fins
al 1 5 de febrer, la Biblioteca
Ca l’Oliveres torna a oferir el
servei de sala d’estudi en
caps de setmana per a
aquells estudiants que

Servei de sala d'estudi en
caps de setmana a la
Biblioteca

necessitin preparar-se els
exàmens.
Es tracta d'un servei exclusiu
de sala d’estudi. La biblioteca i
la resta de serveis romandran
tancats en aquest horari.

L'hivern i la neu a la Biblioteca

En el Recrea’t per a infants
de 8 a 1 2 anys es farà una
bola de neu de vidre. Els
joves i adults podran
inscriure’s al taller “Bufanda
per l’hivern”. I , al Taller
creatiu per a infants de 4 a 8
anys es farà un ninot de neu
molt original.
A més, l ’activitat de Contes
al vol oferirà el laboratori de
lectura “El ninot de neu”. Un
laboratori de lectura és un
espai de creació (laboratori)
on es convida les famílies a
experimentar al voltant de la
lectura. La intenció dels
laboratoris és aprendre a
llegir amb tots els sentits.
També ens ajuden a gaudir
de la lectura i els l l ibres com
si es tractés d’un joc. En
aquesta sessió gaudirem de
la bonica història d’amistat
entre un infant i un ninot de
neu protagonistes del l l ibre
El ninot de neu de Raymond
Briggs, que té la biblioteca i
que va representar una nova
via dins del món de la
il•lustració. També es tindrà
el privilegi de veure
fragments de la pel•lícula "El
ninot de neu", un clàssic
anglès molt conegut que ja
no es troba a casa nostra. I ,
es presentaran alguns ll ibres
de l’hivern fent especial
incidència en la manera
d’i l•lustrar la neu, a més de
treballar en família la creació
d’una postal d’hivern seguint
les indicacions que dóna el
ninot de neu.

Les activitats del mes de gener de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres giraran
entorn l 'hivern, el fred i la neu.

“Com que a l’hivern fa fred i la gent es queda a casa per
mantenir-se calenta, sovint els nostres amics no poden
veure’ns tant com voldrien. Nosaltres els ninots de neu
en som molt conscients, d’aquesta solitud, perquè
sovint, després de ser creats, quedem sols, al mig de la
neu, durant molts dies. Així que acudeixo a vosaltres per
demanar-vos que aquest hivern envieu una postal a
algun dels vostres amics; així, encara que faci fred o
que les vacances no us permetin estar junts, podreu
recordar-vos i sentir-vos més acompanyats”.

Dimecres 28 de gener a les 1 8h
RECREA’T: “QUIN FRED!”
Fabriquem una bola de neu de vidre. (Cal portar un pot
de vidre amb tapa, que tanqui bé).
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.

Dimarts 20 de gener a les 1 7:30h
TALLER CREATIU: “NINOT DE NEU”
Farem un ninot de neu molt original! (Cal portar una
pinya oberta i una tira de roba estampada (4x30 cm).
A càrrec d’Agnès Navarro i Carme Romero.
Adreçat a infants de 4 a 8 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Dissabte 31 de gener a les 11 h
CONTES AL VOL (Laboratori de lectura): "EL NINOT
DE NEU"
En aquesta sessió gaudirem de la bonica història
d'amistat entre un infant i un ninot de neu protagonistes
del l l ibre El ninot de neu de Raymond Briggs.
A càrrec de Ruth Coderch i Agnès Navarro.
Adreçat a famíl ies amb infants a partir de 4 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Dil luns 1 9 de gener a les 1 8h
TALLER PER A ADULTS (Voluntariat): "BUFANDA
PER L'HIVERN"
Farem una bufanda amb una tècnica que et sorprendrà!
(Cal portar una llana gruixuda).
A càrrec d'Antonia Hernández.
Adreçat a joves i adults.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Pel·lícula "El ninot de neu"

Taller creatiu

Taller "Bufanda per l'hivern"

Sala d'estudi

Normativa bàsica:

• Per utilitzar la sala d’estudi cal ser estudiant universitari o
similar.
• Respectar l’horari d’obertura de la sala d’estudi.
• Respectar els espais d’ús exclusiu assignats per a
l’estudi i a no utilitzar els espais no posats a disposició
d’aquest servei.
• Utilitzar la sala d’estudi individualment; no s’habiliten
espais per a ús en grup.
• Destinar l’espai cedit a les finalitats que se li han
assignat.
• És imprescindible mantenir silenci absolut en respecte a
la resta d’usuaris de la sala d’estudi. Qualsevol persona
que no respecti les normes bàsiques de convivència en
tindrà l’accés vedat.
• Els telèfons mòbils han d’estar en silenci. Per respondre
les trucades telefòniques cal sortir a l’exterior de la Biblio-
teca.
• Per raons de seguretat i higiene no és permès fumar, ni
menjar, ni beure a la Biblioteca. El vestíbul de
l’equipament és l’únic espai on es permet menjar i beure.

Calendari i horari:

Calendari:
del 1 0 de gener al 1 5 de febrer

Horari:
Dissabtes, de 1 6h a 20h
Diumenges, de 1 0h a 1 4h

Taller d'aromateràpia
El di l luns 26 de gener de
1 8h a 20h a la Bibl ioteca Ca
l’Oliveres tindrà l loc un tal ler
d’aromateràpia on s'apren-
dran les aplicacions i els
beneficis de l´ús d´ol is
essencials d´origen vegetal
per prevenir i tractar
problemes quotidians. Amb
la final itat de mil lorar el
nostre sistema immunològic
i crear ambients agradables
i relaxants, es mostrarà el
procés per fer ol is de
massatge, preparats per al
bany, difusors i esprais, i

cremes. Els assistents
s’emportaran l´ol i
d´aromateràpia que
preparin.
El tal ler anirà a càrrec
d’Enrique Sanz Bascuñana,
mestre artesà fabricant de
perfums i cosmètics
reconegut per la General itat
de Catalunya, aromatòleg i
director de l´Institut
d´Aromateràpia Integrada
E.S.B.
Les places són limitades i
cal fer-ne l 'inscripció prèvia
a partir del 8 de gener.
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La Bandeltenes torna a oferir
el Concert de Cap d'Any

La Cavalcada dels Reis Mags d'Orient
tornarà a omplir els carrers d'infants
Un any més, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arribaran a Lliçà
d'Amunt carregats de regals, sobretot adreçats als més petits.

Un cop arribats a Lliçà d'A-
munt, el di l luns 5 de gener,
Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient iniciaran un
recorregut per diferents in-
drets del poble.
A la tarda, a les 1 7h, visita-
ran el Centre Cívic de Pa-
laudàries, una visita que
compta amb la col· laboració
de les associacions de veïns
de Palaudalba, Can Rovira
Vell , Can Rovira Nou, Can
Roure, Mas Bo i Can Lledó.
Al vespre, a les 1 8.30h, co-
mençarà el recorregut dels
Reigs Mags d'Orient, en
carrosses, pel centre urbà.
La cavalcada s'iniciarà a la

Bibl ioteca Ca l'Oliveres, re-
correrà els carrers Castel ló
de la Plana, Folch i Torres,
Aliança, Anselm Clavé,
Francesc Macià, Baronia de
Montbui i Jaume I , i final it-
zarà al Pavelló d'Esports, on
els nens i nenes podran sa-
ludar personalment Ses
Majestats.
Com en anys anteriors, es
recomanen tres punts del
recorregut per veure passar
la Comitiva Reial: la plaça
de Catalunya (a les 1 8.45h),
el carrer de l 'Al iança (a les
1 9h) i el carrer d'Anselm
Clavé, davant de l 'Ajunta-
ment (a les 1 9.1 5h).

En aquest darrer punt, l 'Al-
calde rebrà Ses Majestats i,
junts, sortiran al balcó de la
Casa Consistorial , on els
Reis Mags d'Orient rebran la
Clau, l 'Estel i el Cor de Lliçà
d'Amunt i dirigiran unes pa-
raules als l l içanens i l l iça-
nenques.
Abans de sortir al balcó de
l 'Ajuntament, però, Ses Ma-
jestats els Reis Mags d'Ori-
ent rebran en audiència
privada els 1 0 nens i nenes
d'entre 3 i 8 anys afortunats
en el sorteig celebrat el 1 9
de desembre entre tots els
que van omplir una butl leta
amb aquesta final itat.

Salutació dels Reis Mags d'Orient des del balcó de l'Ajuntament

El Patge Xumet recollirà les cartes
dirigides als Reis Mags d'Orient

Els dies previs a l 'arribada
de Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient a Lliçà d'A-
munt, el Patge Xumet visi-
tarà diferents indrets del
nostre poble per anunciar
l 'arribada de Ses Majestats i
recoll ir les cartes que els
nens i nenes hagin escrit als
Reis Mags d'Orient.
A cada indret, s'oferirà un
petit berenar als nens i ne-
nes assistents, gràcies a la
col· laboració de les associa-
cions de veïns de cadascun
dels barris per on passi el
seguici del Patge Xumet,
excepte a Ca l'Artigues, on
el berenar serà ofert per la
Colla del Ritme.

Dissabte 3 de gener:
1 6.30h: Palaudàries
(Centre Cívic). Per als
barris de Can Rovira
Nou, Can Rovira Vell ,
Palaudalba, Can Roure,
Mas Bo i Can Lledó.
1 7.1 5h: Can Salgot (Lo-
cal Social)
1 8h: Ca l'Esteper (Local
Social)
1 8.45h: Pinedes del
Vallès (Local Social)
1 9.30h: Can Costa (Local
Social)

Prepara't per la Festa de
Carnaval
Ja podeu anar preparant la
disfressa per a la Festa de
Carnaval que l 'Ajuntament i
la Comissió de Festes estan
organitzant per al dissabte
1 4 de febrer a la tarda.
Hi haurà concurs de
disfresses amb premis per a
les carrosses i comparses,
per als grups, les entitats
locals, les parel les i els més

petits. En acabar el concurs
de disfresses, també hi
haurà una festa al Pavelló
d'Esports.
Per a més informació, podeu
contactar amb la Regidoria
de Cultura.
En el butl letí municipal de
febrer trobareu tota la pro-
gramació detal lada de la
festa.

Com és habitual, el Patge Xumet visitarà Lliçà d'Amunt per anunciar
l 'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient i recoll ir les cartes
que els nens i nenes els hagin escrit.

Diumenge 4 de gener:
1 7h: Can Xicota (Local
Social)
1 7.45h: Nucli Urbà (Plaça
de Catalunya)
1 8.30h: Can Farel l (Local
Social)
1 9.1 5h: Ca l'Artigues
(Centre Cívic)

Bandeltenes

El recorregut del Patge Xumet serà el següent:

Recordem que el Concert
de Cap d'Any tornarà a
anar a càrrec de la Ban-
del tenes. Aquesta formació
musical , d irig ida per Pere
Enguix, està formada 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.

Calendari 201 5
El calendari 201 5 que ha editat l 'Ajuntament i que farà ar-
ribar a totes les llars del municipi s'ha il· lustrat amb una
selecció de fotografies guanyadores de les darreres edici-
ons del Concurs de fotografia Memorial Joan Soley en la
categoria "Lliçà d'Amunt en tots els seus aspectes".
Càritas Parroquial s'ha encarregat de buscar patrocina-
dors i col· laboradors, els noms dels quals figuren en el
dors del calendari. Els diners aportats per aquests patro-
cinadors i col· laboradors anirà destinat íntegrament al
Banc d'Aliments de Lliçà d'Amunt.
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La lliçanenca Maria Rosa
Manent ha fet donació a la
Biblioteca Ca l’Oliveres
d’alguns llibres de Ramon
Buxarrais Ventura.
Ramon Buxarrais, fill de Santa
Perpètua de Moguda, va
néixer el 1 2 de desembre de
1 929. Essent rector de Lliçà
d'Amunt, Mossèn Fortià
Camprodon va emmalaltir, i
Mossèn Ramon, tot just
acabat de ser ordenat
prevere, va ser enviat pel
bisbe de Barcelona com a
coadjutor de la parròquia.
Arribava a Lliçà el 1 4 de juny
de 1 956. Només va estar-hi
tres anys. El 1 2 d'octubre de
1 959 embarcava cap a Xile
junt amb altres companys
sacerdots.
"D'això fa una colla d'anys,
però els més grans encara en

Donació de llibres de
Mossèn Ramon Buxarrais

guardem la memòria agraïda.
Qui no recorda, les seves
catequesis, les sortides amb
els escolans, les colònies
d'estiu, les anades a Núria, les
cançons que vam aprendre,
els cercles d'estudis amb els
joves, les Jornades de
joventut, les seves misses, les
seves homilies, les visites als
malats de les famílies, el seu
acompanyament personal...".

Llibres de Ramon Buxarrais
que es poden trobar a la
biblioteca:
 Las 7 palabras de Ramón
Buxarrais
 Elisenda, vocació de ser arrel
 Cartas a Valerio
 Sesmero Ruiz, Julián.
Ramon Buxarrais.
Confessions d’un bisbe que
no ha volgut serho

Preparats per recitar?
La Biblioteca Ca l'Oliveres
està començant a preparar la
2a edició del Recital Poètic
Popular, que es farà el
divendres 20 de març i que
s’organitza per donar la
benvinguda a la primavera.

Per això, us animem a tots
aquells i aquelles que us
vingui de gust llegir un
poema, sigueu petits, joves o
grans, a que us inscriviu a la
biblioteca; teniu temps de fer-
ho fins el 1 3 de febrer.

Arriba la Festa de Sant Antoni Abat
La tradicional Festa de Sant Antoni Abat torna el diumenge 25 de
gener amb la cercavila dels Tres Tombs i la benedicció dels animals.

Segons la tradició cristiana,
Sant Antoni Abat era un gran
amic dels animals i es
dedicava a protegir els
animals de càrrega i els que
es feien servir en les feines
del camp. No és d’estranyar
que traginers i homes de
camp, dependents de la
feina realitzada pels animals,
tinguessin una profunda
devoció cap a aquest sant.
La cavalcada dels Tres
Tombs té l’origen en aquesta
devoció a Sant Antoni Abat.
El dia de l'onomàstica
d'aquest sant, el 1 7 de gener,
es donava festa als animals
(bàsicament bestiar de tir o
muntura com els cavalls, les
mules, els rucs`) i se’ls
portava a beneir per tal que
no patissin cap mal. De camí
cap a l’església, els
propietaris exhibien els
animals que prèviament
havien engalanat per a tal
esdeveniment. Originària-
ment es donaven tres voltes
a l’església on s’havien de
beneir als animals (tres
tombs) i d’aquí ve el nom de

la cavalcada.
A Lliçà d'Amunt, la Festa de
Sant Antoni Abat és una tra-
dició de més de 80 anys.
Enguany, tindrà lloc el diu-
menge 25 de gener. Els ac-
tes, organitzats per la
Comissió de Sant Antoni i
l 'Ajuntament, començaran
amb un esmorzar al Pinar de
la Riera, on també es con-
centraran els participants a
la cercavila dels Tres Tombs.

La cercavila s'iniciarà deu
minuts abans de les 1 2h i
recorrerà diferents carrers
del municipi per acabar, com
cada any, al punt d'inici, el
Pinar de la Riera, on s'oferirà
un vermut. A les 1 2h, a la
plaça de l'Església, tindrà
lloc la benedicció dels
animals i a les 1 2.30h, a
l’església parroquial, se ce-
lebrarà una missa en honor
a Sant Antoni Abat.

Cercavila dels Tres Tombs

La Fira de Nadal, molt concorreguda
Els carrers de la fira es van omplir de gent durant tot el cap de setmana.

Fira de Nadal

La XV edició de la Fira de
Nadal i Entitats, que va tenir
lloc el cap de setmana del 1 3
i 1 4 de desembre, va comptar
amb prop d'una cinquantena
de parades.
Els carrers de l'Aliança i Folch
i Torres es van omplir de gent
expectant amb les parades
de productes artesans, d'ob-
jectes relacionats amb el Na-
dal, d'objectes de regal, de
bijuteria, d'alimentació i d'en-
titats locals.
La participació a les activitats
complementàries va ser un
èxit. Uns 850 nens i nenes
van passar per l'activitat in-
fantil del Tió més divertit i so-
lidari del món i un miler de
persones van gaudir d'un got
de xocolata acompanyat amb
melindros. La Comissió de
Festes va fer el sorteig de les
dues Paneres Solidàries i la

sort va recaure en els
números 0294 i 0928; la
venda de butlletes va
recaptar 1 .575 € que es des-
tinaran, com cada any, a la
Marató de TV3.
Per altra banda, la Fira de
l'Escudella, que es va cele-
brar el diumenge a la plaça
de Catalunya, també va ser

un èxit, unes 460 persones
van comprar escudella i es
van aconseguir 1 .000€, que
serviran per comprar aliments
frescos per a 1 40 famílies del
municipi. I , aquest mateix dia
a la mateixa plaça, la primera
edició del Mercat de Segona
Mà va comptar amb una
trentena de parades.

El Tió més divertit i solidari del món Fira de l'Escudella
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Lliçà d'Amunt, entre els municipis de la
comarca que millor compleixen amb els
terminis de pagament a proveïdors

Tal i com es pot veure en el
gràfic adjunt, d’entre tots els
municipis de la comarca del
Vallès Oriental dels quals
disposem de dades
econòmiques (32 d’un total
de 43 municipis), Lliçà
d'Amunt se situa en la desena
posició pel que fa al pagament
a proveïdors (calculat
trimestralment), amb un
període mig de -3,6 dies.
Aquesta xifra vol dir que
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
està pagant abans que hagin
transcorregut els trenta dies
naturals establerts per la llei
des de l’aprovació de la
factura (el termini per a

l’aprovació és d’un màxim de
30 dies des de la seva
recepció).
Des del passat mes d’octubre,
les corporacions locals estan
obligades a calcular i publicar
les dades del període mitjà de
pagament (PMP). Aquestes
dades es publiquen,
periòdicament, en el web de
l’Ajuntament dins de la secció
Economia Municipal
(http://www.llicamunt.cat/ca/l-
ajuntament/economia-
municipal.htm). El període mig
de pagament mesura el retard
en el pagament del deute
comercial en termes
econòmics.

La favorable posició del nostre
Ajuntament és el resultat
d’una bona gestió financera i
un procés de sanejament
econòmic que prioritza el
compliment dels terminis
legals pel fa que al pagament
a proveïdors.
A banda de les bones xifres
en relació a les ràtios de
pagament, també cal
assenyalar la notable reducció
de l'endeutament municipal en
els darrers anys,
principalment per l'assumpció
i la gestió directa de serveis
que estaven externalitzats i
per una contenció notable de
la despesa municipal.

L'Ajuntament està pagant abans que hagin transcorregut els trenta
dies naturals establerts per la l lei des de l 'aprovació de la factura.

Torna la Nit de l'Esport
Després d'un període en què es va modificar el format de reconeixement
a l'esport local, torna la Nit de l'Esport.

La Nit de l ’Esport és la
trobada de l ’esport local en
format de reconeixement a
l ’esforç que real itzen dia a
dia les entitats esportives i
els esportistes al nostre
municipi .
El divendres 30 de gener, a
partir de les 20.30h, al
Pavel ló d’Esports, tindrà l loc
aquesta festa de tot el teixit
esportiu de Ll içà d'Amunt.
L'acte comptarà amb un
sopar popular, obert a tota
la població. El preu del
sopar és de 1 0€ i els tiquets
es poden comprar a la
Recepció del Pavel ló
d’Esports, a l ’OAC de
l ’Ajuntament i al Bar del
Camp de Futbol .

Seguidament tindrà l loc el
l l iurament de premis a les
entitats i esportistes locals
pels mèrits aconseguits du-

rant l 'any 201 4. La nit es-
tarà amenitzada per
diverses actuacions i
sorpreses.

Nit de l'Esport del 201 0

Premis de la Nit de l'Esport per categories:

1 ª categoria - Premis a entitats esportives i/o clubs
d’esports col•lectius:
- Per ascens de categoria d’alguns dels equips que
integren l ’entitat i/o club. Es donaran tants premis com
ascensos s’hagin aconseguit.
- Per la consecució de títols com a campions de la
categoria corresponent. Es donaran tants premis com
títols aconseguits.

2ª categoria - Premis a entitats esportives i/o clubs
d’esports individuals:
- Per la consecució de títols com a campions de la
modalitat de l ’esport que practiquen. Es donaran tants
premis com persones hagin aconseguit títols.
- Per la consecució d’algun rècord a la modalitat
esportiva que practiquen. Es donaran tants premis com
persones hagin aconseguit rècords.

3ª categoria - Premis als Valors Esportius:
Cada entitat i/ o club, independentment d'haver
aconseguit cap títol o cap ascens, presentarà una
candidatura pels Valors Esportius que representa.
- Premi a l ’entitat i/o club per desenvolupar una tasca
formativa, esportiva i social en el municipi per
esportistes en edat escolar.
- Premi a l ’entitat i/o club per la consolidació i difusió de
Lliçà d’Amunt mitjançant la pràctica esportiva i pel
desenvolupament de grans esdeveniments.
- Premi a l ’entitat i/o club per desenvolupar una tasca
important en el foment de l’esport femení.
- Premi a l ’entitat i/o club per mantenir l ’esperit esportiu
en la pràctica del l leure.

4ª categoria - Premis al Mèrit Esportiu:
- Premi a la Mil lor Esportista de l’any, que pretén
significar a una esportista femenina per la seva
trajectòria, tant per la temporada objecte dels premis
com al l larg de la seva carrera.
- Premi al Mil lor Esportista de l’any, que pretén
significar a aquell esportista masculí per la seva
trajectòria, tant per la temporada objecte dels premis
com al l larg de la seva carrera.

5ª categoria – Premi Especial de la Regidoria d’Es-
ports:
Premi de reconeixement i distinció honorífica de la
Regidoria d’Esports a la persona que per la seva
trajectòria ha fet possible un desenvolupament de
l’esport l l içanenc.

Font: elaboració pròpia segons dades de www.europapress.es
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L'acte institucional del Dia
Internacional per a l 'El imina-
ció de la Violència envers
les Dones va tenir l loc el di-
l luns 24 de novembre, a la
tarda, a la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres.
Abans d'entrar a la sala
d'actes, personal de Serveis
Socials t'animava a escriure
o dibuixar desitjos relacio-
nats amb un bon tracte a les
dones. Del 3 al 21 de no-
vembre també es van recoll ir
desitjos a les dependències
de Serveis Socials; hi van
arribar una vuitantena de
desitjos provinents de ca-
dascun dels instituts del po-
ble. Alguns dels alumnes
també van assistir a l 'acte i
se'ls va obsequiar amb una
bossa distintiva de la jorna-
da, un regal que es va re-
partir a tothom qui escrivia o
dibuixava un desig.
Després de la presentació
de l'acte, dues entitats locals
van dirigir unes paraules al
públic. Dones del Tenes va
definir l 'associació, que en-
guany celebra el 1 5è aniver-
sari, i va exposar les
activitats que organitza.
Amunt Dones va llegir un
escrit sobre la violència de
gènere amb dades estadísti-
ques i denunciant la gravetat
dels fets.
La regidora de Benestar i
Famíl ia, M. Àngela Roca, va
ser l 'encarregada de llegir el
manifest institucional i , se-
guidament, Núria Rísques
va oferir una actuació musi-
cal, amb cançons reivindica-
tives relacionades amb la
igualtat de gènere.
Per final itzar l 'acte, tots els
assistents van sortir a l 'era
de la bibl ioteca i van deixar
anar un munt de globus on
s'havien l l igat tots els papers
amb els desitjos expressats
pels l l içanencs i l l içanen-
ques.

Presentació de l'acte

Lliçà d'Amunt commemora el Dia
Internacional per a l'Eliminació de la
Violència envers les Dones
L'Ajuntament, a través del Pla d'Igualtat Dona-Home, adscrit a la
regidoria de Benestar i Famíl ia, va coordinar els actes que van tenir
l loc al municipi per commemorar el Dia Internacional per a
l 'El iminació de la Violència envers les Dones, organitzats per
l 'administració local i per les entitats locals Amunt Dones i Dones del
Tenes.

Avui, 25 de novembre, les
administracions i la societat civi l
tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el
nostre rebuig a la violència
mascl ista i per fer públ ica la
nostra ferma voluntat de seguir
trebal lant fins eradicar-la.
Un any més, malauradament,
tornem a ser aquí per haver de
recordar i fer palès que els drets
de les dones són drets humans i
que el fet de vulnerar-los, més
enl là de la injustícia i la crueltat,
significa una manca de
reconeixement de l ’autoritat i la
l l ibertat femenina i representa un
gran impediment per assol ir la
pau, el desenvolupament i el dret
d’exercir la ciutadania. Una
societat desenvolupada no es pot
permetre vulnerar els drets més
bàsics i elementals de la meitat
de la seva població.
En la societat actual, les
discriminacions s’han revelat, a la
pràctica, molt més resistents i
insidioses del que es podria
imaginar; les raons de les
desigualtats estan més ll igades a
les estructures de funcionament
de la nostra societat del que es
creia. Al mateix temps, en
situacions de crisi com la que ara
ens toca viure, la xacra de la
violència mascl ista es torna
si lenciosa i la l luita per apoderar
les dones i fomentar la denúncia
social de qualsevol forma de
violència contra les dones
retrocedeix davant la
impossibi l i tat material de
sobreviure en sol itari . La manca
d’autonomia i de l l ibertat que
moltes vegades envolta les
dones, les situa en una posició de
dependència i d’ inseguretat que
les fa més vulnerables.
La violència contra les dones,
sigui quina sigui la seva situació
particular, és una violació greu de
l lurs drets fonamentals, però
encara és més odiosa i intolerable
en el moment en què s’exerceix
contra una dona afectada per una
discapacitat; i , això no obstant, és
proporcionalment més freqüent. A
la Unió Europea existeixen
aproximadament 40 mil ions de
nenes i dones amb discapacitat
de les quals més del 40% sofreix
o ha sofert alguna forma de
violència. Les dones amb
discapacitat s’enfronten a una
discriminació múltiple,
freqüentment desconeguda i
invisible, que es tradueix en la
pràctica en una veritable
vulneració constant dels seus
drets i l l ibertats. En l ’ imaginari
col· lectiu les dones amb
discapacitat estan oblidades. Per
aquestes dones no existeix cap
tipus de reconeixement social ,
perquè senzil lament no
existeixen.
La discapacitat no ha de ser
considerada des de la
vulnerabil i tat, sinó des de la
necessitat d’establ ir un nou ordre
mitjançant la visual ització de les
aportacions de les dones i la
participació de manera activa en
la presa de decisions, sense cedir
davant d’estereotips socials que
no tenen en compte la seva
singularitat i les l imiten, tot donant
pas a noves mirades sobre el
món i obrir, així, noves vies de
transformació personal i

Manifest institucional del
Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència
envers les Dones

col· lectiva.
Avui, al nostre país, disposem del
coneixement i dels instruments
adients per avançar en la l luita
contra la violència mascl ista,
disposem dels elements
necessaris per construir una base
sòl ida que ens permeti donar
respostes integrals i de manera
coordinada a les diferents
problemàtiques que es deriven
d’una situació de violència cap a
les dones, cap a totes les dones,
incloses les que, a més a més,
pateixen una doble discriminació,
perquè tenen alguna diversitat
funcional.
Des de ja fa força anys, han estat
moltes les mesures activades per
fer front a la violència mascl ista.
S’han aprovat l leis innovadores,
s’han posat en marxa recursos
d’atenció, suport i recuperació per
a les dones i per als seus fi l ls i
fi l les, s’han acordat protocols
entre tots els agents implicats i,
dia a dia, es posen en marxa
mesures i programes impulsats
per les associacions de dones i
promoguts per les
administracions per avançar en
l ’eradicació d’aquesta violència.
No obstant això, malgrat tots els
avenços, en la quotidianitat se
segueixen vulnerant els drets
fonamentals de les dones i la
seva dignitat i la seva l l ibertat es
veuen afectades amb les
pràctiques violentes que pateixen.
Malgrat això, les dones segueixen
sent assassinades pel fet de ser
dones i totes les mesures seran
insuficients si no hi ha una
autèntica transformació de les
relacions entre homes i dones,
dels seus models de
comportament, sentimentals i
afectius.
Reivindiquem que hem de tenir a
l ’abast tots els recursos possibles
per prevenir-la, perseguir-la, i
pal· l iar i reparar els seus efectes
amb l’únic objectiu possible i
desitjable de la seva eradicació.
És necessari que el suport, els
coneixements, els sabers i la
voluntat i el trebal l de les entitats
de dones i de moltes institucions i
organitzacions implicades en
aquesta l luita comptin amb el
suport polític i de les
administracions. És necessari que
les institucions i administracions
puguin comptar amb la xarxa
associativa i l 'expertesa dels
moviments de dones. I , és
imprescindible que tota la
societat, homes i dones, l luiti per
visibi l i tzar, denunciar i el iminar
qualsevol tipus de discriminació
patida per les dones.
La prevenció i la sensibi l i tzació no
es poden desvincular de les
intervencions adreçades a tota la
població, incidint molt
especialment en la població més
jove.
Avui volem renovar públ icament
el nostre compromís de sumar
esforços i crear sinergies de
trebal l col· laboratiu, també amb
els homes, que facin possible
construir conjuntament
dinàmiques innovadores per
avançar en l ’eradicació de la
violència mascl ista. I volem
aixecar la nostra veu, ferma, alta i
clara, per denunciar la vulneració
constant dels drets humans que
és la violència contra les dones.

Lectura del manifest a càrrec de la regidora de Benestar i Família

Enlairada de globus

Actuació de Núria Rísques.

L'Alcalde amb el seu desig
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Els alcaldes de la comarca
reclamen un canvi de model
de les beques de menjador
En el penúltim Consell
d'Alcaldes del Vallès Oriental
del mandat, un dels assump-
tes que es van tractar va ser
el nou sistema de tramitació i
els criteris de concessió de
beques de menjador escolar
que ha implantat aquest any
el Departament d'Ensenya-
ment de la Generalitat, amb el
qual estan en desacord.
El Consell d'Alcaldes va deci-
dir que es demanarà a la Ge-
neralitat una tramitació de les
peticions de beques més àgil i
que no només es tinguin en
compte els ingressos econò-
mics de les famílies sinó

també la situació social;
també que les dades econò-
miques siguin les actuals i no
les de l'any anterior.
El consell també va tractar la
implantació de l'administració
electrònica que, per llei, tots
els ajuntaments han de tenir a
punt a principis de l'any
vinent.
La trobada va comptar amb
l'assistència del president de
la Diputació de Barcelona,
que va explicar als alcaldes
les línies d'ajut de la Diputació
i, en concret, una de nova que
consistirà en ajuts per a plans
d'ocupació.

El Gran Recapte d'Aliments supera en
un 25% la recollida de l'any anterior
S'han aconseguit entre 1 5.000 i 1 8.000 quilos de productes alimentaris.

L’edició d’enguany del Gran
Recapte d'Aliments, que va
tenir lloc els dies 28, 29 i 30 de
novembre, va recollir un 25%
més de productes alimentaris
respecte a l’any passat.
Entre els sis punts de venda
participants a la campanya es
van recollir un total de 30
caixes, de diverses mides,
que suposen entre quinze i
divuit mil quilos de productes
alimentaris.
La campanya va comptar amb
la participació de més d’un
centenar de persones
voluntàries que es van
encarregat d’informar sobre
aquesta iniciativa solidària en
els punts de venda i d’ordenar
els aliments recaptats.
Els productes alimentaris
recollits es faran servir per als
repartiments que Serveis
Socials fa mensualment a les
famílies del municipi que no es
poden cobrir les necessitats
bàsiques.
L’Ajuntament dóna les gràcies
a totes les persones que han
aportat el seu granet de sorra
perquè el Gran Recapte d'Ali-
ments d’enguany hagi esde-
vingut tot un èxit, especialment
a les persones voluntàries de
Cáritas i de la Parròquia, i a
tota la població que ha fet

Publicitat

La Diputació concedeix 1 0 arranjaments
d'habitatge per a persones grans

donacions per al Banc
d’Aliments de Lliçà d’Amunt.
Per altra banda, el passat 1 9
de desembre, 1 40 famílies
lliçanenques usuàries de Ser-
veis Socials van rebre un lot
de Nadal de mans de la

Parròquia. Per a les famílies
amb infants, aquest lot incloïa
un val de 1 0 euros per nen/a
bescanviable per una joguina,
finançat per l'Ajuntament; en
seran beneficiaris una seixan-
tena d'infants.

La lliçanenca Rosa Paré
Flaqué, centenària

La Diputació de Barcelona
ha concedit a l’Ajuntament
1 0 arranjaments d’habitatge
per adequar vivendes de
persones grans amb
problemes de mobilitat.
El Programa d'Arranjament
d'Habitatges per a les

persones grans de la Diputa-
ció de Barcelona té l'objectiu
de millorar les condicions
d'accessibil itat, seguretat,
higiene i habitabil itat mínimes
de les persones grans així
com també les de les
persones amb qui conviuen.

Es tracta de petites reformes
bàsiques en els habitatges
que incrementen l'autonomia
i la qualitat de vida de les
persones beneficiàries en els
seus domicil is.
Aquests 1 0 arranjaments ja
han estat adjudicats.

La lliçanenca Rosa Paré Fla-
qué va complir 1 00 anys el
passat 9 d'agost. Per aquest
motiu, el passat 1 5 de desem-
bre, va rebre les felicitacions
de l'Ajuntament, que li va lliu-
rar un ram de flors, i de la Ge-
neralitat de Catalunya, que li
va fer lliurament de la Medalla
Centenària. Rosa Paré va re-
bre la visita de l'Alcalde, Ignasi
Simón, i del responsable de
l'Oficina de Gent Gran Activa

de la Generalitat de Catalu-
nya, Agustí Vilà. El repre-
sentant de la Generalitat
també li va lliurar una carta de
felicitació de la Consellera de
Benestar Social i Família.
Rosa Paré Flaqué és lliça-
nenca de naixement. Va néi-
xer i ha viscut sempre al carrer
d'en Bosc, a Can Cigró, on
amb el seu home criaven co-
nills i gallines. Ha tingut dos
fills, 5 néts i 3 besnéts.
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La Xarxa C-1 7 es constituirà
com a associació

Reconeixement

L'Alcalde, Ignasi Simón, va manifestar el seu reconeixement a quatre
agents de la Policia Local per dos serveis realitzats en l'àmbit de la segu-
retat ciutadana: un cas de violència de gènere, que va finalitzar amb la
reducció de l'agressor, i un robatori, que va finalitzar amb la detenció
dels pressumptes autors.

Lliurament de nomenaments i mencions

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil va celebrar l'acte anual
de lliurament de nomenaments als nous membres, un cop aprovat
el curs de formació oficial i superat el període inicial de col· labora-
ció. Durant l'acte, que va comptar amb la presència de l'Alcalde i els
caps de la Policia Local, també es van lliurar mencions a diferents
membres de l'associació.

Els municipis de la Xarxa C-
1 7 que s’han anat reunint en
diferents ocasions es
constituiran finalment com a
associació jurídica, formada
per ajuntaments, i també per
empreses i organitzacions
econòmiques, amb l’objectiu
de potenciar econòmicament
i socialment aquest territori.
La nova associació també
tindrà ben aviat web:
xarxaC1 7.cat, que es va
presentar per primera
vegada en el marc de la 3a.
Jornada Tècnica que es va
desenvolupar el passat 21 de
novembre a Puigcerdà; es
van reunir els quatre grups
de treball tècnic de la Xarxa:
formació professional,
indústria, turisme i
infraestructures.
Pel que fa al grup de la
formació professional, van
treballar per generar espais
de col•laboració entre els
principals centres d'FP de
l’eix de la C-1 7 per reforçar
la projecció i la
internacionalització de
l’oferta formativa, així com la
col•laboració amb el món
empresarial per al
desplegament de l'FP dual,
la generació d’economies
d’escala i la innovació.
El grup de desenvolupament
industrial va treballar en la
recerca d’economies
d’escala i a buscar
col•laboració entre els agents
de l’eix. La intenció és fer un
mapa dels recursos i les
necessitats de les principals
zones d’activitat econòmica
del territori, donar suport al
teixit empresarial de la C-1 7
en la resolució dels reptes
principals que plantegen a la

Xarxa C-1 7, i l ’ intercanvi de
bones pràctiques entre els
agents de promoció
econòmica de l’eix.
El grup de turisme treballa en
un inventari de recursos de
promoció turística de tot el
territori per elaborar una guia
dels principals actius turístics
de l’eix, així com en la
cooperació entre els agents
del sector per augmentar la
capacitat d’atracció de
visitants de turisme interior
en els municipis de la C-1 7.
El grup d’infraestructures
treballa donant suport a les
reivindicacions en aquesta
matèria de la Xarxa, com el
desdoblament de línia de
tren R3. També demanen la
mil lora de les condicions
d’alguns trams de la C-1 7.
En el marc d’aquest grup
s’ha presentat també un
treball sobre la mil lora de les
freqüències ferroviàries
entre Vic i Ripol l . Amb
tècnics de Localret s’està
preparant un altre estudi
dels costos per desplegar la
fibra òptica a tot el territori
de la Xarxa.
En la trobada del passat 21
de novembre a Puigcerdà es
va palesar l’ interès de
municipis propers als
territoris de la C-1 7 per
formar part de la Xarxa. A
més, el grup ha rebut el
suport de la Diputació de
Girona, en temes turístics, i
de la Diputació de Barcelona,
en l’estructuració, estudis i
organització de la Xarxa.
Per donar a conèixer
l’activitat de la Xarxa C-1 7,
s’ha acordat que el grup
tingui presència en les
principals fires del territori.

Nou accés al barri de Can Franquesa
Aquest mes de gener co-
mençaran les obres de
construcció d'un nou accés
al barri de Can Franquesa,
a tocar de la C-1 7.
La zona verda emmarcada
entre la C-1 7, l ’agrupació
veïnal de Can Franquesa i
el polígon industrial Font del
Ràdium de Granol lers fins
abans de les obres
d’urbanització del polígon
industrial de Can Montcau
era inaccessible a causa de
la gran quantitat de
sotabosc i bardisses que hi
havia. Ara, gràcies a
l ’obertura d’un pas per fer-hi

passar les escomeses de
serveis que al imentaran el
polígon industrial , aquesta
zona ja és accessible. Per
això, aprofitant la neteja i
l 'aclariment del sotabosc i
les bardisses, es construirà
un vial , que s’ in iciarà al
polígon industrial Font del
Ràdium de Granol lers, que
permetrà donar accés al
barri de can Franquesa, tot
clausurant l ’actual accés,
que es fa mitjançant la
incorporació directa a la C-
1 7, amb l ’enorme peri l lositat
que això comporta.
Aquest nou accés, a més,

ha descobert un entorn
natural de bosc de pi , roure,
alzina i oms, i una
torrentera emmarcada en
un canyissar, que dota a
l ’agrupació veïnal de Can
Franquesa i al polígon in-
dustrial Font del Ràdium
d’un entorn verd i verge just
al costat seu.
El projecte, amb un
pressupost inicial de
1 31 .555,40€, es va l icitar el
passat mes de desembre i
es va adjudicar a l ’empresa
Obres i Paviments Llovet
S.L. per un import de
91 .825€.

Arranjament de flonjalls
Durant el mes de desembre
es van l icitar les bases del
concurs, mitjançant
procediment negociat sense
publ icitat, per l ’arranjament

de flonjal ls a diferents
carrers del municipi , amb
un pressupost de 80.000€,
amb càrrec al pressupost
municipal . Les obres, que

al tancament d’aquesta
edició de l ’Informa’t es
trobaven en fase concursal ,
es desenvoluparan durant
aquest mes de gener.

Rehabilitació del camí fluvial
del Tenes
L'empresa Grifols, de Parets
del Vallès, i el Consorci per
a la Defensa de la Conca
del riu Besòs van signar, el
passat 1 7 de novembre, un
conveni per dur a terme pro-
jectes de recupació fluvial.
La rehabil itació del camí flu-
vial del Tenes i l 'estudi del
retorn de la l lúdriga centren
aquest acord.
L’acord té una durada de
quatre anys, de 201 4 a
201 8, durant els quals
Grifols realitzarà anualment
una aportació econòmica de
26.500 euros que es
destinaran a aquestes
iniciatives de recuperació de
l’entorn.
El camí fluvial del Tenes té
un recorregut de prop de 31
Km de longitud i passa per

diferents municipis: Sant
Quirze Safaja, Sant Feliu de
Codines, Bigues i Riel ls,
Santa Eulàl ia de Ronçana,
Ll içà d’Amunt, Ll içà de Vall ,
Parets del Vallès i
Montmeló. L’obertura
d’aquest camí permetria
connectar directament amb
el camí fluvial del riu Besòs,
que arriba fins a mar (Sant
Adrià de Besòs), així com
amb els dels rius Mogent i
Congost.
L’aportació anual que farà
Grifols a partir d’enguany
també es destinarà a
cofinançar l ’estudi i la
recerca de la l lúdriga i a dur
a terme petites actuacions
que han d’aconseguir que
aquest mamífer s’instal•l i de
manera definitiva al Tenes.
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No estudies ni treballes?: informa't del
Pla "Millorem l'ocupació"

El pla "Mi l lorem l 'ocupació"
(en un principi es va ano-
menar "Pla de xoc contra
l 'atur juveni l ") té com a
final i tat visual i tzar i
desplegar, de forma
coord inada, mesures
d'estímul i suport a la
formació, ocupació i
emprenedoria de la
població jove.
Aquest projecte sorgeix de
la necessi tat detectada de
tenir eines per atendre, de
forma ràpida, àgi l i com-
pleta, informar, orientar i
acompanyar, els ciutadans
i ciutadanes joves en la
cerca d’ocupació laboral i
acadèmica. A més,
permetrà crear una eina de
trebal l que perduri en el
temps i que sigu i
extrapolable a qualsevol
grup de població. Aquest
trebal l transversal compta
amb el suport de DEP, una
organització especial i tzada
en l 'àmbit social ,
especial ista en elaboració
de plans estratègics per a
l 'ocupació i reinserció al
món educatiu o laboral .
Així, doncs, qualsevol
ciutadà i ciutadana major
de 1 6 anys que no estud i ï,
que no trebal l i o que vulgu i
mi l lorar o canviar la seva
trajectòria acadèmica i/o
laboral podrà rebre
informació, orientació i
acompanyament en aquest
procés. Qui h i estigu i
interessat o interessada
haurà de trucar al telèfon
de l ’Ajuntament.
Dins d 'aquest pla també es

promourà la Garantia
Juveni l , una in iciativa a
nivel l europeu per reduir
l 'atur juveni l on, si es
compleixen els requisi ts,
en un termin i de quatre
mesos, la General i tat
ofereix una oferta de
trebal l , pràctiques o
formació. El col• lectiu de
joves susceptibles de rebre

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 mil lorar l 'ocupació laboral i acadèmica dels
ciutadans i ciutadanes del municipi compresos entre els 1 6 i 35 anys.

la Garantia Juveni l , però,
s'ha del imitat de la manera
següent: joves més grans
de 1 6 anys i menors de 25
anys, o menors de 30 anys
en el cas de joves amb un
grau de discapacitat igual o
superior al 33%, inscri ts o
no als serveis d 'ocupació, i
que no tenen feina ni estan
formant-se.

Visites escolars a
l'Ajuntament
Els alumnes de 3r de esco-
la Rosa Oriol van visi tar
l 'Ajuntament la darrera set-
mana de novembre dins
del marc de l 'activi tat
"Conèixer l 'Ajuntament",
inclosa en el PAE
(Programa d'Activi tats
Educatives) que
l 'admin istració local ofereix

als centres escolars.
Els objectius d 'aquesta
activi tat són apropar
l 'Ajuntament als nens i
nenes de 3r de Primària,
conèixer el mecanisme de
funcionament de l 'admin is-
tració local i prendre
consciència de pertànyer a
una comunitat.

Alumnes de 3r A de l'escola Rosa Oriol

Alumnes de 3r B de l'escola Rosa Oriol

Agraïment

L'Alcalde, Ignasi Simón, i la regidora de Joventut, María Eugenia Sanz, van re-
bre els propietaris de la Torre del Pla, Vicenç Esteve Arimon i el seu nét, i els
van fer lliurament d'un obsequi institucional com a agraïment per haver prestat
la masia per a la realització de la Nit del Terror d'enguany.
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L'Ajuntament organitza un
Curs d'anglès comercial bàsic

A qui s'adreça: a persones empadronades a
Lliçà d'Amunt en situació d'atur, en edat laboral
(a partir de 1 8 anys) i inscrites al Servei d'Ocu-
pació Local.

Inscripcions: les persones interessades han
d'inscriure's a l'Ajuntament del 1 2 al 23 de gener

Documentació que cal aportar: acreditacions
dels requisits corresponents.

Per a més informació: telèfon 61 0 86 1 7 75 (de
9h a 1 3h).

Les places són limitades.



Ple ordinari del 27 de novembre

1 .- Aprovació de les actes
anteriors.
El Ple va aprovar les actes
corresponents als plens del
25 i 29 de setembre i del 30
d’octubre.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del 9
de setembre al 7 de novem-
bre, que van del número 550
al 706.
En referència al Decret
d'Alcaldia 695, ERC va pre-
guntar per les condicions d'un
préstec. I , en referència al
Decret d'Alcaldia 694, el ma-
teix grup polític va preguntar
si les modificacions pressu-
postàries per generació de
crèdit amb creació de partides
noves no haurien de passar
per Ple.

3.- Donar compte de l'Infor-
me d'Intervenció del tercer
trimestre de 201 4.
Es va donar compte dels in-
formes d'intervenció del tercer
trimestre de 201 4.

4.- Aprovació inicial de la
Modificació de l'Ordenança
reguladora de la taxa per la
prestació de serveis relaci-
onats amb els animals de
companyia.
Ple va aprovar provisional-
ment la modificació de l'Orde-
nança reguladora de la Taxa
per la prestació de serveis re-
lacionats amb els animals de
companyia.
El regidor de Medi Ambient,
Albert Iglesias, va explicar
que, fins ara, el cens d'ani-
mals domèstics estava gesti-
onat pel Col· legi de

Veterinaris, que també mono-
politzava la col· locació de mi-
croxips, i que, a partir d'ara, el
gestionarà directament la Ge-
neralitat. Això permetrà a
l'Ajuntament fer la compra di-
recta de microxips, la qual co-
sa reduirà el cost de l'aparell .
ERC va preguntar pel cost del
microxip i va assegurar que
podia ser més econòmic.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que la taxa passaria del 40 als
20 euros.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
NO ADSCRITA_
ABSTENCIÓ

5.- Nomenament del Jutge
de Pau titular de Lliçà
d'Amunt.
El Ple va acordar escoll ir pel
termini de quatre anys, pel
càrrec de Jutge de Pau titular,
al senyor Joan Pou Arnaus.

UNANIMITAT

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

7.- Mocions.
CiU va presentar una moció
sobre el 9N on proposava al
Ple:
"1 .- felicitar a la ciutadania de
Lliçà d'Amunt per la jornada
cívica i democràtica del 9 de
novembre, agrair la feina de
totes les persones que ho van
fer possible i la valentia de
les que hi van participar, en
una clara esmena ciutadana a
les impugnacions i amenaces
de l'Estat espanyol; 2.- cons-
tatar la voluntat de la majoria
del poble de Catalunya de ser
reconegut com a subjecte
polític sobirà a tots els efectes
i amb totes les conseqüènci-
es, tal com ho vam ser el dia 9
de novembre; 3.- demanar la
dimissió de la delegada del
govern a Catalunya, María de
los Llanos de Luna, que ha

amenaçat ajuntaments, funci-
onaris i directors d'institut, i
condemnar l'actitud repressiva
i retrògrada del govern espa-
nyol en la seva negació per-
sistent del dret a decidir dels
catalans i les catalanes; 4.- i
manifestar el rebuig a la que-
rella presentada per la Fis-
calía General de l'Estat contra
el president de la Generalitat
Artur Mas, la vicepresidenta
Joana Ortega i la consellera
d'Ensenyament Irene Rigau i
assumir de forme solemne i
col· lectiva totes les con-
seqüències que se'n deriven
com a responsables del
procés participatiu del 9N."
El PSC va comentar que hi
havia parts de la moció que
els agradaven i altres que no.
Va dir que estaven d'acord
amb els punts 1 i 4, però en
desacord amb els punts 2 i 3.
El PP va dir que respectava la
gent que va anar a votar però
que ningú té dret a actuar per
sobre de la llei i que els fiscals

són els experts.
PSC – ABSTENCIÓ
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

8- Preguntes.
ICV-EUiA va formular pregun-
tes sobre: els habitatges de
protecció oficial, la rotonda si-
tuada en el carrer de Matarra-
nya i el carrer de la Ribera; la
reparació i mil lora de les vo-
reres del municipi; la circulació
al voltant del carrer de Fran-
cesc Macià; els terrenys cedits
a la companyia que està rea-
l itzant les obres del gas a la
zona de Palaudàries i Ca
l'Esteper; i la informació publi-
cada en el darrer Informa't per
part del PSC.
CiU va preguntar sobre: la se-
nyalització de prohibit el pas
que hi ha al carrer de Pau
Claris direcció al carrer
d'Anselm Clavé; l 'estudi
d'ampliació i remodelació de la
zona esportiva del camp de
futbol; i cinc contractacions de
personal, quatre ampliacions
de jornada i un nomenament.
ERC va formular preguntes
sobre: el procediment d'adju-
dicació de les obres d'accés a
Can Franquesa; la reordena-
ció del trànsit al barri de Sant
Baldiri; l 'aparcament a l'espla-
nada del carrer de l'Aliança; el
cost d'elaboració del POUM;
la tramitació del POUM; l'apli-
cació del decàleg de bones
pràctiques en la comunicació
municipal; el Consorci de
Gestió de Residus; la homo-
geneïtzació de la xarxa co-
mercial i professional de Lliçà
d'Amunt; i la taula pel dret a
l'habitatge.
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Figueras subministra les butaques del
temple més gran del Brasil
L'empresa de Ll içà d'Amunt
Figueras International
Seating, que actualment
exporta el 90% de la seva
producció, ha subministrat
1 0.000 seients per al gran
temple de Salomão, cons-
truït a São Paulo (Brasi l).
El Temple de Salomão, de
1 3.000 m2 i alçades de 55
metres, el més gran del
Brasi l , intenta reproduir el
temple del mateix nom que
apareix a la Bíbl ia. La cons-
trucció ha estat dirigida per
l 'arquitecte Rogério Silva de
Araújo.
Es tracta d'un dels projectes
de major envergadura
executats per la companyia
l l içanenca al Brasi l .
En una sala sense cap
columna que tapi la visió de
l 'altar, s'han instal· lat unes
butaques de vel lut vermell ,

que ofereixen una imatge
d'ordre inigualable, amb
passadissos al ineats i
paral· lels en totes les direc-
cions; uns passadissos que
arriben a assol ir els 78
metres de longitud. En total ,
la sala s'ha dividit en 58
blocs de butaques, amb en-
tre 85 i 1 95 places.
La butaca escol l ida ha estat
sotmesa a diverses
modificacions per
aconseguir la seva
completa harmonia amb la
resta de l 'edifici . S'ha fet de
fusta de roure americà,
presenta estructures
metàl· l iques en daurat i
compta amb un
portadocuments al darrere.
Totes les butaques
compleixen amb estrictes
normes de seguretat i
inclouen una barrera antifoc

Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Galceran: 1 de gener
Trul lols: 4 de gener
Portabella: 6 i 1 1 de gener
Valeta: 1 8 de gener
Esplugas: 25 de gener
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

entre la tapisseria i
l 'escuma. I , un total de
1 .000 places incorporen
sistema de traducció
simultània.
A més de les 1 0.000
butaques de la sala
principal, Figueras ha
instal· lat un sistema de
seients mòbils en una petita
sala pol ivalent que permet
emmagatzemar sota terra
1 00 butaques amb només
prémer un botó.
En l 'edició del passat 3 de
desembre del programa
"Valor afegit" de TV3 va
sortir una entrevista al
president de Figueras Inter-
national Seating, Josep Fi-
gueras, que va expl icar els
inicis de la companyia, la
importància de les exporta-
cions i la projecció de futur
de l 'empresa.
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Xifra oficial (INE) de població
de Lliçà d'Amunt a 1 de gener
de 201 4: 1 4.696 habitants

Dels 1 2.009 habitants de l'any 2004, s'ha passat a 1 4.696 l'any 201 4.

1 992 i de finals 90 fins 2002, els anys amb més augment d'habitants.

Efectes del temporal de vent del desembre al
municipi
L'episodi de fortes ventades
del passat 9 de desembre va
desencadenar la constitució
d'un Centre de coordinació de
l’emergència a la Policia Local
per organitzar l'activitat de tots
els grups i agents implicats en
la resolució de les incidències
que es van presentar durant
tota la jornada i els dies
posteriors.
El vent va bufar de
component nord amb ratxes
moderades a primera hora del
matí, que va passar a ratxes
fortes i molt fortes a partir de
les 11 h i fins les 1 3 h del
migdia. A l'Estació
Meteorològica automàtica de
Caldes de Montbui es va
enregistrar una ratxa màxima
de 1 23,8 km/h a les 11 .1 0 del
matí.
Les primeres incidències per
vent van començar a partir de
les 11 h i van tenir un màxim
de comunicacions entre les
11 .30h i les 1 2.30h. A partir de
les 11 .45h es va establir el
Centre de comandament de
l'emergència a la central de la
Policia Local, on es van
atendre totes les
contingències i es va
coordinar l'activitat dels grups
operatius (policia local,
bombers, voluntaris de
protecció civil, brigada
d'obres, servei de neteja) i
dels agents d'interès
(emergències sanitàries,

companyies elèctrica i
telefònica). A les 1 2h es va
comunicar al CECAT la
situació d'emergència al
municipi. A partir de les
1 2.30h es van anar espaiant
les incidències, fins les 1 7h,
en què es va rebre el darrer
avís.
Segons la Policia Local, es
van registrar al voltant de 1 00
incidències, la major part
degudes a la caiguda d'arbres
alts a prop de carrers,
carreteres i cases, sobretot
pins blancs.
Segons les dades dels serveis
realitzats, fins el moment de
tancar aquest butlletí es tenia
constància de 36 arbres
caiguts amb afectació a la via
pública, 42 arbres a finques
particulars, 1 5 afectacions del
cablejat elèctric i 9 del cablejat
telefònic, incidències a 3

fanals i alguns danys a béns
immobles (murs, tanques,
mobiliari.. .), entre altres.
Aquestes xifres podien
augmentar en dies posteriors
amb la inspecció de les zones
boscoses del municipi i amb
els avisos de particulars.
En relació al subministrament
elèctric, 1 3 domicilis van estar
sense electricitat fins a tres
dies després.
Pel que fa a l'afectació per
barris, la zona més
perjudicada va ser la de
l'entorn del barri de Can Farell
amb 22 incidències (26%),
seguida de Ca l'Artigues amb
1 5 incidències (1 7%) i Can
Salgot i el Centre, amb 9
incidències cadascun (1 0%).
Tot i no declarar-se zona ca-
tastròfica, l'Ajuntament no
descarta demanar ajuts per
pal· liar els danys ocasionats.
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ICV- EUiA denuncia desde aquí los hechos vergonzosos y ofensivos que ocurrieron en el Pleno del jueves día 27-11 -201 4, donde algunos miembros del equipo de Gobierno y el
Sr. Alcalde a la cabeza, volvían a demostrar un talante y una forma de actuar que supuestamente podrían estar cometiendo los del itos de Prevaricación, Tráfico de influencia y/o
Abuso de autoridad.
- Creemos que miembros del equipo de gobierno no deben estar en la comisión que examina a los candidatos “famil iares” para conseguir un trabajo en el Ayuntamiento, están
dictando una resolución parcial o arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta, incumplimiento los deberes del servidor públ ico. Dicha actuación es una clara
manifestación de abuso de autoridad. Nos reservamos el derecho de denunciar estos tristes y humil lantes hechos.
- Viviendas de protección oficial : está demostrado que las viviendas de protección oficial construidas en Can Salgot y Ca l’Artigues son una verdadera chapuza, un insulto y una
auténtica estafa. Los vecinos afectados l levan más de 2 años, desde que entraron a vivir, reclamando soluciones a numerosos desperfectos que algunos atentan contra la
sanidad públ ica, y el Sr. Ariza 1 er teniente de Alcalde y responsable político de las viviendas, mientras tanto l leva 2 años dando larga al asunto, demostrando su usual
prepotente y chulería, pasando de las quejas de los vecinos, sin exigir a los constructores que cumplan sus obl igaciones, demostrando una dejadez alarmante y una total
despreocupación, permitiendo que se ocupen unas viviendas, “sabiendo que no están acabadas”. Apoyaremos a los afectados, hasta conseguir la reparación de todos los
desperfectos.
- ICV-EUiA preguntó en el pleno del jueves sobre lo publ icado por el PSC en l’Informat, cal ificando de “chupóptero” al cargo de confianza que tuvo Francisco León cuando
estábamos en el gobierno; han olvidado que el actual Sr. Alcalde precisamente fue “CARGO DE CONFIANZA” y Gerente con CiU, y después “consiguió” ser funcionario.
Pedimos desde este artículo una disculpa por escrito, de lo contrario, estaremos legitimados para l lamarle al Sr. Alcalde lo que se nos ocurra, uti l izando sus mismos cal ificativos.
¡ ¡ Ll içà d’Amunt se merece más ! !

Grups Municipals

És cert que el ciutadà està fart de les picabaral les estèri ls entre els grups polítics i, nosaltres, els del PSC, coneixedors d’aquest sentiment, intentem
normalment no entrar al joc, tot i que a vegades és impossible, com en aquest darrer cas que clama el cel.
ICV-EUiA, en l ’anterior columna de l’Informa’t, intenta fer un judici paral•lel , insinuant que hem malversat diners públics per contractar un advocat que, a
través d’una querel la criminal, defengui l ’honorabil itat de la figura de l’Alcalde per suposats delictes d’injúries i calúmnies per part d’un mil itant del seu partit.
Els honra, o no, que vulguin defensar el seu mil itant, això s'anomena ser corporativista o sectari, segons amb quins ul ls es miri , però vivim en un Estat de Dret
i, per tant, si creuen en la justícia, han de deixar que sigui el la qui del imiti les responsabil itats.
Quina credibi l itat poden tenir aquests responsables polítics d’ICV-EUiA que quan governaven juntament amb ERC van gastar en demandes judicials
perdudes, per manca de veritables fonaments, més de 300.000 euros? Això si que és l lençar els diners a la paperera i perjudicar notablement l ’erari públic.
Ens preguntem com és possible que aquestes mateixes persones, aquests mateixos responsables polítics que ara estan a l’oposició i que en el seu dia van
fer aquest presumpte malbaratament quan governaven, ara ens insinuïn que hem malversat diners, quan la xifra és 1 /30 més petita i encara no sabem si es
perdrà o es guanyarà el cas.
Demanem, per favor, una mica de coherència en el discurs. No val tot i menys amb persones que estan totalment desacreditades per donar l l içons.

Els pisos de protecció oficial que l’ajuntament va fer a Ca l’Artigues i Can Salgot tenen multitud de problemes. Aïllaments, acabats i instal· lacions sembla que
estan molt mal executats. L’empresa constructora va desentendre’s del control d’aquests elements, probablement perquè no es detecten a simple vista. El mateix
regidor responsable, Josep Santiago Ariza, reconeix que hi ha hagut més de 400 reclamacions entre 50 habitatges, i que encara estan pendents de resoldre unes
1 75 reclamacions. I ja fa més de dos anys que es va acabar la construcció.
Les grans constructores tenen infinitat de recursos per anar demorant la solució dels problemes, i és difícil trobar l’ interlocutor responsable de resoldre aquests
errors de construcció. A més, la seva estratègia és sempre treballar amb subcontractistes, que collen molt en el preu i els retarden els pagaments fins al límit de
l’abús. Per tant, aquest subcontractat intenta estalviar tot el què pot per evitar la fall ida pel preu i pel retard del pagament. Per acabar d’enpitjorar-ho, la crisi del
sector de la construcció fa que molts industrials abaixin els preus temeràriament només per poder tenir alguna feina.
Fa cinc anys, quan es va saber que es contractaria una sola empresa per fer tots 96 habitatges, nosaltres proposàvem que “. . .s’ha de fer un concurs per cada un
dels 1 8 edificis, on poguessin presentar-se les petites empreses constructores de Lliçà, que haurien pogut donar feina als fusters, guixaires, electricistes,
instal· ladors. . . L’impacte econòmic dels 1 2 milions d’euros que val aquesta obra hauria permès mantenir l ’ocupació, donar experiència en obra pública a les
petites empreses d’aquí, i per tant, donar-los l’oportunitat de treballar en aquest mercat també en el futur. Això si que hauria estat una bona promoció econòmica.”
Cada una de les empreses del nostre entorn haurien protegit la seva reputació. No els compensaria fer una feina mal feta per recoll ir diners ràpidament i perdre el
seu prestigi per sempre. Per tant, les incidències per mala construcció haurien estat mínimes, i no haurien tardat més de dos anys a resoldre-les.

Vayamos por partes. El pasado 9N votaron en LI içà d’Amunt un total de 3.958 personas de un censo de 1 2.000 (incluidos los mayores de 1 6 años), y 3.1 03 votaron a favor de la
independencia.
Comparemos estas cifras con las elecciones del 2011 : con un censo de 11 .664 personas, votaron entonces un total de 7.233, y de estas, 2.038 apoyaron al Partido Popular. Con
un 28,63% de los votos, el PP resultó ser la formación más votada, seguido del PSC, con el 26,62% y 1 .895 votos; en tercer lugar CiU, con el 23,46% y 1 .670 votos; en cuarto
lugar ICV-EUiA, con el 6,81 % y 485 votos, y en quinto lugar ERC, con el 5,39% y 384 votos.
Imaginemos ahora el resultado de las próximas Municipales trasladando estos resultados. Nos quedaría el siguiente gobierno: el Partido Popular conseguiría 6 concejales, el
PSC 5, 4 para CiU, y 1 para ICV-EUiA y ERC respectivamente.
¿Por qué comparamos las generales del 2011 con las próximas Elecciones Municipales y no con otras? Pues porqué los partidos independentistas pretenden darles forma de
plebiscitarias, poner en peligro la unidad de España y, encima, dejar de lado los problemas de nuestro municipio.
Nosotros defendemos la necesidad de votar el próximo 24 de Mayo para demostrar que nos sentimos igual de catalanes que españoles y que no nos podemos jugar la unidad
de nuestro país.
Además, creemos que no deben volver a gobernar nuestro municipio los mismos que nos dejaron una deuda local de más de 1 0 mil lones de euros. Afortunadamente, con
nuestra gestión hemos conseguido reducir la deuda a poco más de 7 mil lones, y prevemos que a finales del 201 5 baje hasta los 6 mil lones.
Por otra parte, hay que recordar que desde que en 2007 entró a gobernar el Partido Popular, en LI içà d’Amunt se han realizado obras de gran importancia, como las 64 viviendas
de Protección Oficial , 1 1 de las cuales se destinaran a alqui ler social. Por no hablar de las infraestructuras y equipamientos impulsados por un valor de más de 40 mil lones.
¿Hacen falta más razones?

Primer, volem desitjar que tota la gent de Lliçà d’Amunt tinguem un any 201 5 ple de bondat, tant des d’un punt de vista particular, famil iar, com associatiu i col•lectiu.
Aquest any nou ens portarà reptes polítics remarcables, sobretot a través de tres processos electorals: eleccions municipals, a les Corts de Madrid i, previsiblement, al Parlament
de Catalunya.
Però a nivel l més local, el debat polític estarà molt centrat en els comicis municipals que s’han de celebrar el diumenge 24 de maig. Això voldrà dir que sortiran a la palestra noves
propostes i nous equips humans per gestionar el futur del nostre poble.
Voldríem que hi hagués en els propers mesos un debat serè i constructiu sobre la política local dels darrers deu anys i poder arribar a un gran pacte de tots els partits i grups que
doni resposta als reptes més seriosos que tenim com a municipi:
• Les persones sense treball – No pot ser que de manera continuada hi hagin unes 1 .300 persones inscrites a l ’atur.
• Les famíl ies que passen gana – No pot ser que mensualment hi hagin unes 1 50 famíl ies que vagin al Banc dels Aliments per abastir-se del que necessiten per menjar.
• Els joves que no troben treball – No pot ser que no sapiguem facil itar més alternatives, sobretot en l ’àmbit de la formació i de l ’emprenedoria, a la gent jove.
• La gent gran que està sola – No pot ser que desconeguem molt la manera de viure quotidiana d’aquest sector tan feble, on caldrien més polítiques de prevenció.
• Els infants i joves que van a l’escola – No pot ser que no puguin tenir al seu abast, ja sigui per causes econòmiques o culturals, més possibi l itats de formació que els prepari per
poder-se inserir en el món adult amb majors perspectives de maduresa.
• Les persones que participen en la vida social – No pot ser que facil item tants pocs recursos a les entitats i grups del municipi, doncs una societat organitzada i mobil itzada és
una de les característiques del context democràtic.
Si ens ho proposem entre tots, podrem treballar per un futur mil lor pels nostres descendents.
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Campiones de Catalunya de
Ciclisme
Durante este año 201 4, el
equipo Amunt Club Ciclista
Tbikes -Biokit ha conseguido
numerosos éxitos a nivel in-
fantil y, entre todos ellos,
destacan los de categoría
femenina con dos
campeonas de Catalunya de
ciclismo en carretera y
subcampeonas de BTT:
Sandra Artigas Gilo en cate-
goría Alevín y Mónica Calero
Osuna en Principiante.
Además, en la prueba de
BTT, también consiguieron un
tercer puesto Nerea Bastida
López en Alevín y Zaira Boter
Fernández en Principiante.

Amunt Club Ciclista

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Opinió

Entitats

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.

Agraïment de la Comissió de Festes
Un cop més, la Comissió de
Festes estem orgullosos de
Lliçà d’Amunt i volem donar-
vos les gràcies.
En primer lloc als
patrocinadors i col•laboradors
que en temps difícils sempre
trobeu alguna cosa per
aportar a les Paneres i fer-les
tant i tant completes que
sorprenen a qui les veu i
encara més a qui les recull
com a premi.
Després a tots els que heu fet
servir 2€ per comprar una
butlleta per les Paneres
Solidàries. Avui el més
important no era el premi sinó
recollir la quantitat més gran
de diners possible per a La
Marató de TV3, aquest any
dedicada a les “malalties del
cor”.
La investigació necessita
molts diners, nosaltres
necessitem la investigació i
avui en dia aquests diners no
hi són. Per això seran tan
importants els 1 .575€ que
hem pogut recollir a Lliçà
d’Amunt per ajuntar als

milions d’euros que
s’aconseguiran a La Marató
d’enguany.
Nosaltres, com a
formiguetes, només som
l’intermediari amb qualsevol
persona que tard o d’hora
pugui aprofitar en moments
delicats el gest d’avui.
Aquest any, a més, tenim la
feina feta perquè les dues
paneres ja han estat donades
i estem molt contents de
poder felicitar els guanyadors
d’aquest any. Els números
premiats han estat el 0294 i

el 0928. Dissabte, El Tió més
Divertit del Món va tornar a
obrir les portes de la il•lusió
als 850 nens que hi van voler
entrar i als pares i avis que
els acompanyaven. Aquesta
festa cada any ens sorprèn
més i s’ha convertit en una
trobada imprescindible de les
festes de Nadal del nostre
poble.
El cor ens demana donar-vos
les gràcies a tots. Moltes i
moltes gràcies.

Comissió de Festes

XIII Open de Catalunya
Infantil Ciutat de Lliçà
El paso día 1 5 de noviembre
de 201 4 se celebró en Lliçà
d'Amunt el XI I I Open de Ca-
talunya Infanti l organitzado
por la Associació Esportiva

Shorin-Ryu Karate. Los re-
sultados de los competidors
y competidoras de dicha
asociación son los siguien-
tes:

Associació Esportiva Shorin-Ryu Karate

Proper espectacle infantil a l'ateneu l'Aliança
Diumenge 1 8 de gener a
les 1 2h a l'ateneu L’Ali-
ança:

LA DANSA DEL SOL
(dansa i música):
Concert molt visual, dinàmic
i amb un guió ben simple
que serà fàcil de seguir i
entendre als més petits. Els
protagonistes de la història
són diferents elements del
sistema solar. En Saturn

busca els seus anells, la
l luna queda embadalida
quan veu a la terra, les
estrel les volten per donar
vida al sol i el sol dorm
plàcidament fins que obre
els ul ls i gaudeix de la
dansa de tots els astres al
seu voltant. Tota la música i
els sons que escoltareu en
l’espectacle són interpretats
i fets en directe. A més a
més, apareixerà una

instrumentació interessant ja
que podreu conèixer
instruments com la
marimba, el washboard o
l´hel icó que estem segurs
que no haureu escoltat gaire
sovint.
Públic: tots els públics
Companyia: La Botzina +
Agueda de Moril lo

Ateneu L'Aliança

Agraïment de Càritas
Una de les activitats que
organitza Càritas és la Fira
de l’Escudella. Aquest any,
ha estat tot un èxit, unes
460 persones han comprat
la seva ració solidària. Ha
estat l 'any que hem recoll it
més beneficis: 1 .000€. El
benefici d'aquest acte
serveix per comprar
al iments frescos per a 1 40
famíl ies del municipi.
Molts agraïments a:
Carns Amida, Parades del
mercat de verdures, Amunt

Dones, Comissió de Festes,
Colla de Carretons, Ll içà
Peruanitos, Raül Salvatierra,
Gràfiques Forte, Ajuntament
i els més importants, totes
les persones que vau venir a

comprar.
Al febrer us farem un resum
de tota la campanya
"NADAL PER A TOTHOM".

Càritas de Lliçà d'Amunt



Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
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

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 8 de gener
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartui l l i .
Si tens entre 11 i 1 5 anys, t’agrada
llegir i vols passar una bona estona,
informa’t a la Bibl ioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Club de lectura
Dimecres 1 4 de gener
La delicadesa de David Foenkinos.
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

Niu de paraules
Dissabte 1 7 de gener
"Històries de neu, de fred i
d'hivern". Viatjarem al país dels
contes amb una maleta plena
d'històries de neu, de fred i
d'hivern; però, no patiu, que ens es-
calfarem amb unes bones cançons.
A càrrec de Caro Von Arend.
Adreçat a famíl ies amb infants fins
als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 8 de gener. Places l imi-
tades.

Taller per a joves i adults
Dilluns 1 9 de gener
"Bufanda per l 'hivern". Farem una
bufanda amb una tècnica que et
sorprendrà! (cal portar l lana gruixu-
da). A càrrec d'Antonia Hernández
(voluntària). Adreçat a joves a partir
de 1 6 anys i a adults.
Horari: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 8 de gener. Places l imi-
tades.

Taller creatiu
Dimarts 20 de gener
"Ninot de neu". Farem un ninot de
neu molt original (cal portar un tros
de roba estampat de 4x30cm i una
pinya amb pinyons oberta). A càrrec
de Carme Romero i Agnès Navarro.
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 8 de gener. Places l imi-
tades.

Taller d'aromateràpia
Dilluns 26 de gener
Amb la final itat de mil lorar el nostre
sistema immunològic i crear ambi-
ents agradables i relaxants, es
mostrarà el procés per fer ol is de
massatge, preparats per al bany, di-
fusors i esprais, i cremes. Els assis-
tents s'emportaran l 'ol i
d'aromateràpia que preparin. A càr-
rec d'Enrique Sanz Bascuñana,
mestre artesà fabricant de perfums
i cosmètics reconegut per la Gene-
ral itat de Catalunya. Adreçat a
adults.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 8 de gener. Places l imi-
tades.

Recrea't
Dimecres 28 de gener
"Quin fred!". Fabricarem una bola
de neu de vidre (cal portar un pot
de vidre amb tapa, que tanqui bé).
A càrrec de Laura Bartui l l i i Carme
Romero. Adreçat a nois i noies de 8
a 1 2 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 8 de gener. Places l imi-
tades.

Contes al vol
Dissabte 31 de gener
Laboratori de lectura "El ninot de
neu". En aquesta sessió gaudirem
de la bonica història d'amistat entre
un infant i un ninot de neu protago-
nistes del l l ibre El ninot de neu de
Raymond Briggs. A càrrec d'Agnès
Navarro i Ruth Coderch. Sessió re-
comanada a famíl ies amb infants a
partir de 4 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 8 de gener. Places l imi-
tades.

* La Biblioteca tancarà del 2 al 7 de
gener, ambdós inclosos.

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.

Taller de Do It Yourself
(DIY)
Dilluns 1 2 de gener
Fes-ho tu mateix.

Tarda de cinema
Dimarts 1 3 de gener
Vine a l'Espai Jove El Gall iner i tria
la pel· lícula. Amb crispetes.

Assessoria laboral
Dimecres 1 4, 21 i 28 de gener
L'assessoria laboral ha passat dels
divendres als dimecres.
Horari: de 1 6h a 20h

Taller de Costura creativa I
Dilluns 1 9 de gener
Taller de Costura creativa
II
Dimarts 20 de gener
Torneig de PS3
Dilluns 26 de gener
Inscripcions, el mateix dia a l 'Espai
Jove El Gall iner. Mínim 8 partici-
pants. El guanyador/a s'emportarà
un premi.

Tarda de jocs de taula i
jocs en equip
Dimarts 27 de gener

Cal inscripció prèvia.

* L'Espai Jove El Galliner tornarà a
obrir les portes el 1 2 de gener,
després de les vacances de Nadal.

* Visita l'agenda d'activitats de
l'Espai Jove El Galliner a través
del web www.espaijovegalliner.cat
i hi trobaràs altres activitats sor-
presa.

Telèfons Agenda
Exposició de Claudio Sar-
miento
1 5 obres de l 'artista xilè Claudio
Samiento que formen part de la
Col· lecció Vicenç Gual.
Fins al 8 de gener
Lloc: Espai Garum Secret
Organitza: Espai Garum

Assemblea general de l'AV
de Can Farell
Dissabte 24 de gener
Hora: 1 8.30h primera convocatòria;
1 9h, segona convocatòria
Lloc: Local Social de Can Farel l
Organitza: Junta de l 'Associació de
Veïns de Can Farel l

Xerrada sobre l'Alzheimer
Dilluns 26 de gener
A càrrec de la doctora Ingrid Artea-
ga i la infermera Dolors Gascon del
Departament de Medicina Famil iar i
Comunitària de l 'ABS Vall del Te-
nes.
Hora: 1 8.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Calçotada a Valls
Dissabte 24 de gener
Esmorzar. Visita a les caves Marc
Vidal de Riudoms, amb degustació.
Visita al Museu de Cotxes Antics
del mateix recinte. Dinar-calçotada
en un restaurant de Valls.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 48 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Carnaval a Morella
Del 1 4 al 1 5 de febrer
Dissabte: Origen-Morella (visita a la
localitat de Morella, de caire medie-
val i sopar i bal l de Carnaval a
l 'hotel); Diumenge: Morel la-
Amposta-Sant Carles de la Ràpita-
Origen (visita a Món Natura
d'Amposta i dinar de peixetada a
Sant Carles de la Ràpita).
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 1 45 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 2, 9,
6, 23 i 30 de gener 1 6.30h Casal
de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 3, 1 0, 1 7,
24 i 31 de gener 1 6.30h Casal
de la Gent Gran

Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de
mes, 25 de gener, de 1 7 a 20h
Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Sopar de gala amb ball
Dissabte 1 7 de gener
A l'Hotel Balneari Broquetas de Cal-
des de Montbui. Trajecte en auto-
car.
Hora de sortida: 20h
Lloc de sortida i arribada: Centre
Cívic Palaudàries
Més informació i inscripcions: des-
patx de l'associació

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
(11 de gener) 1 7h




