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En cas de disposar de vehicle propi, quin és l'ús que en fa?

De l '1 1 al 1 8 d 'octubre se celebra a Catalunya la Setmana de la
Mobi l i tat Sostenible i Segura sota el lema europeu "Tria. Canvi-
a, Combina". En la darrera enquesta ciutadana ens hem
interessat per saber quin ús fan del vehicle propi els l l içanencs i
l l içanenques, en cas de disposar-ne. El resul tat ha estat que,
de les 30 persones que han participat a l 'enquesta, un 50% ha
contestat que uti l i tza el vehicle privat per costum, sense valorar
al tres opcions de transport; un 47% ha dit que intenta prescind ir
del vehicle sempre que pot; un 3% ha contestat que renuncia a
fer servir el vehicle i uti l i tza al tres mitjans de tranport; i n ingú ha
triat l 'opció No sap/No contesta.

*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 ciutada-
na es publiquen al mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es
presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta ciutadana

Des de fa un temps al nostre poble ens trobem amb imatges gens desitjades pels
veïns i veïnes. Actes incívics d’uns pocs que afecten a tothom. No es pot permetre que
la falta de sensibi l ització i educació d’alguns es converteixi en el tarannà de tot un
poble que lluita dia a dia per tenir uns carrers nets.

L’Ajuntament destina centenars de milers d’euros anuals i tots els recursos humans
necessaris per mantenir el municipi net i no és de rebut que, per culpa d’uns pocs,
després s’hagin de destinar més recursos econòmics als actes incívics.

Des de el Govern demanem als veïns i veïnes que quan siguin testimonis d’aquests
tipus d’actituds poc cíviques les posin en coneixement del Consistori i aquest actuarà
en conseqüència. No podem permetre que es posi en peri l l la convivència de tot un
poble.

Així mateix es recorda que aquests actes incívics com llençar brossa a la via publica,
no recoll ir les defecacions dels gossos o portar-los desl l igats estan considerats com a
faltes greus i molt greus respectivament, i que impliquen sancions econòmiques. Els
propietaris dels animals són els responsables del compliment de la normativa.

Lamentem profundament aquests actes que afecten a tots i totes i que generen unes
despeses que es podrien destinar a altres serveis i actuacions més importants i
necessaris per als l l içanencs i l l içanenques. Manifestem la voluntat propera de treballar
aquesta problemàtica amb campanyes de sensibi l ització i es crearan les ordenances
de civisme oportunes per poder disposar de les eines necessàries per actuar.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
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A tot arreu, ha augmentat
progressivament la
presència de brossa, no
per falta de servei sinó per
increment d’ incivisme.
Davant d'aquests fets,
l 'Ajuntament va publ icar als
webs municipal i de l 'Alcal-
de, i va fer difusió a través
de les xarxes municipals, el
passat 4 de setembre, d'un
comunicat de l 'equip de go-
vern fent una crida al civis-

CONDICIONS PER FER FOC
PERÍODE 1 6 D’OCTUBRE-1 4 DE MARÇ

Respecte el permís:
Cal comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant el formulari
disponible a la policia local i a l ’Ajuntament.
Respecte els materials que es poden cremar:
Només es pot cremar fusta i restes vegetals l lenyoses.
- No es poden cremar plàstics ni residus de cap tipus, excepte
fusta.
- No es pot cremar tauler aglomerat, perquè conté resina i
emet gasos tòxics.
- No es poden cremar les bardisses i rostol ls de manera difusa
a la parcel. la
Respecte les condicions de la foguera i el seu entorn:
- El foc no pot sobrepassar els dos metres d’alçada.
- El perímetre de la foguera estarà l l iure de vegetació en un
radi de 5 metres, que s’haurà d’anar remullant.
- La foguera estarà a una distància mínima de 6 metres del
límit de la parcel· la.
- No pot haver cap acúmul de material inflamable o
combustible en un radi de 1 0 metres de la foguera.
Respecte els medis d’extinció i la vigi lància:
- Caldrà tenir una mànega d’aigua a una pressió mínima de 2
bar a menys de deu metres de la foguera i una reserva d’aigua
d’emergència (gal ledes, bidons, piscina).
- Mentre hi hagi foc la foguera estarà atesa en tot moment per
una persona com a mínim.
- El foc s’haurà d’extingir totalment, fins que no surti fum ni
s’observin brases.
Respecte les condicions meteorològiques:
- No es podrà fer la foguera en cas de condicions
meteorològiques adverses (vent, calor, sequera extrema).
Respecte les molèsties a veïns i l ’horari de crema:
- Si la foguera genera molèsties al veïnat, caldrà apagar-la a
criteri de la policia local o dels tècnics o responsables
municipals.
- La crema només es podrà fer en horari diürn, resta prohibit
fer-la de nit.

Comença el període de fer
foc amb autorització prèvia
Lliçà d’Amunt és un municipi
considerat d’alt risc d’incendi
forestal durant el període
comprès entre el 1 5 de juny i
el 1 5 de setembre, i
l ’autorització i les condicions
per encendre foc varia
segons l’època de l’any.
En el període comprès entre
el 1 5 de març i el 1 5 d’octu-
bre, queda prohibit encendre
foc als terrenys forestals i a
la franja de 500 metres que
els envolta, sigui quina sigui
la seva finalitat. Això afecta a
tot el municipi de Lliçà
d’Amunt.
En el cas de les fogueres de
Sant Joan i Sant Pere, cal
sol· l icitar el permís a
l’Ajuntament o a la Policia
Local, gràcies a l’acord
establert entre l’Ajuntament i
el Departament de Medi
Ambient.

En altres casos especials el
Departament de Medi
Ambient podrà concedir
autoritzacions sol· l icitades a
través de l’oficina comarcal
del Departament de Medi
Ambient.
En el període comprès entre
el 1 6 d’octubre i el 1 4 de
març, cal fer una
comunicació de crema a
l’Ajuntament, al Consell
Comarcal o a la Delegació
Territorial del Departament de
Medi Ambient a Barcelona,
segons el model normalitzat
(disponible a l’Ajuntament i a
la Policia Local).
En el moment de fer la
comunicació de crema
s’entrega un document a
l’interessat sobre les
condicions que ha de
respectar a l’hora d’encendre
foc.

Crida al civime
L'equip de govern difon un comunicat fent una crida al civisme.

me. La regidoria de Partici-
pació Ciutadana també el
va penjar en l locs visibles
dels centres cívics i els lo-
cals socials, i va fer-lo arri-
bar a totes les associacions
de veïns.
El comunicat (que podeu
l legir sencer com a Saluta-
ció de l 'Alcalde) parla
d'actes incívics i recorda
que l 'Ajuntament destina
molts recursos per mantenir

el municipi net. També de-
mana a la ciutadania que si
n'és testimoni , ho posi en
coneixement del Consistori
local , el qual actuarà en
conseqüència, ja que exis-
teix una normativa i una ti-
pologia de faltes que
impl iquen sancions. L'equip
de govern lamenta els fets i
manifesta la voluntat de tre-
bal lar aquesta problemàti-
ca.
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Nou PAE per al curs escolar 201 5-201 6
L'Ajuntament ha preparat un nou Programa d'Activitats Educatives
(PAE) per al curs 201 5-1 6, adreçat als alumnes de tots els centres
educatius del municipi i al personal docent.

Durant el mes de setembre,
l 'Ajuntament ha presentat
un nou PAE (Programa
d’Activitats Educatives) als
claustres dels centres
escolars del municipi .
Enguany, de les activitats
que preparen diferents
regidories de l ’Ajuntament,
majoritàriament destinades
a l ’alumnat, destaquem,
com a novetat, les que
giren al voltant del
coneixement de la bassa de
Can Dunyó, els tal lers de
prevenció contra la
violència de gènere o la
formació del personal
docent dels instituts per a la
prevenció de l ’assetjament
escolar.
Tot i la diversitat de l ’oferta,

el fi l conductor segueix
essent el coneixement de
l ’entorn com a base del
creixement personal i
intel · lectual de l ’alumnat.
En aquest sentit, volem
recordar una de les
persones que va contribuir
a desenvolupar aquesta fita
ensenyant el municipi i

l ’Ajuntament als nens i
nenes de Ll içà d’Amunt.
Gràcies a la contribució del
Toni Cuesta, la mort del
qual vam lamentar fa un
any, s’ha fet possible el PAE
que ara arriba a les escoles
i instituts amb la voluntat de
créixer i emmarcar-se en un
futur Pla Educatiu d’Entorn.
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Final feliç per una gosseta
extraviada gràcies al
Facebook de Protecció Civil

La Policia Local i Protecció
Civil impedeixen un intent de
suicidi

Protecció Civi l va acol l i r, el
passat 22 d'agost, una
gosseta extraviada, que no
portava xip indenti ficador.
Va fer-ne difusió a través
del seu compte de Face-
book i , al cap d'uns dies,
una famíl ia que l 'havia per-
duda feis tres anys a Tor-
dera la va reconèixer. Els
voluntaris de Protecció Ci-
vi l de Ll içà d 'Amunt van fer
l l iurament, el passat 27
d'agost, de la gosseta,

anomenada Cleo, als seus
propietaris; la gosseta els
va reconèixer immediata-
ment.

Després d'un avís, la ràpi-
da actuació de la Pol icia
Local i Protecció Civi l ,
conjuntament amb la Pol i-
cia Local de Ll içà de Val l ,
va evitar, el passat 24
d'agost, que una persona
del poble veí consumés un
intent de suicid i . L'home es
va local i tzar en una zona
de bosc propera al barri de
Palaudalba, entre Ll içà
d 'Amunt i Palau Sol i tà i
Plegamans, encara amb

vida. Els serveis sani taris
de Protecció Civi l el van
atendre en primera instàn-
cia i després va ser trasl la-
dat a l 'hospital de
Granol lers amb un hel icòp-
ter medical i tzat del SEM.
Aquesta actuació ha me-
rescut les fel ici tacions del
subdirector de la Direcció
General de Protecció Civi l ,
Sergi Delgado, així com de
l 'Alcalde de Ll içà d 'Amunt,
I gnasi Simón.

Descens d'usuaris progressiu
del servei de bus nocturn a la
Festa Major de Granollers
El servei d'autobús nocturn
que unia Santa Eulàl ia i
Ll içà d'Amunt amb Grano-
l lers per acostar joves a la
festa major de la capital de
comarca va transportar du-
rant les nits de divendres i
dissabte 1 86 passatgers, 90
la primera nit i 96 la segona.
Des del 2011 aquest servei
pateix una daval lada pro-
gressiva d'usuaris i els
ajuntaments de Ll içà
d'Amunt i Santa Eulàl ia de
Ronçana n'hauran de valo-
rar la continuïtat.
La majoria d'usuaris van fer
servir l 'autobús per tornar a
casa (1 05 persones). Les

expedicions amb més de-
manda van ser les de dar-
rera hora de la matinada,
les dues nits. Divendres,
però, no es va fer l 'expedi-
ció prevista a 2/4 de 6 de la
matinada per un malentès;
els organitzadors van de-
manar disculpes als afec-
tats, els van retornar l 'import
pagat i els van regalar un
viatge d'anada i tornada per
dissabte.
Els autobusos en direcció
Granol lers van sumar 81
usuaris. Per pobles, 49 per-
sones van sortir de Santa
Eulàl ia i 32 de Ll içà
d'Amunt, entre les dues nits.

Lliçà d'Amunt s'adhereix de nou a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
La Setmana de la Mobil itat Sostenible i Segura tindrà l loc de l '1 1 al
1 8 d'octubre sota el lema "Tria. Canvia. Combina".

Com cada any des del 2002,
la Unió Europea ha convocat
la celebració de la Setmana
de la Mobil itat Sostenible i
Segura (SMSS) durant el
mes de setembre.
Habitualment, a Catalunya,
se celebra aquesta Setmana
del 22 al 29 de setembre,
però degut a la coincidència
en dates amb les eleccions
del 27 de setembre, la
Comissió Institucional de la
Setmana de la Mobil itat va
aprovar per unanimitat el
pasat 21 d’abril endarrerir,
només per aquest any, les
dates de la Setmana i
celebrar-la de l’1 1 al 1 8
d’octubre.
Sota el lema europeu ‘Tria.
Canvia. Combina. ’, la
Setmana del 201 5 proposa
una cerca de noves formes
de mobil itat, al lunyar-nos del
domini absolut del cotxe
particular, cap a un transport
més sostenible, segur i
saludable. Canviant la nostra
manera de desplaçar-nos
podem augmentar els
nostres nivells d’activitat
física, contribuir a mil lorar la
qualitat de l’aire que
respirem a les ciutats i
ajudar a prevenir els
accidents de trànsit. Escoll ir
el transport públic col· lectiu
per anar a la feina, caminar
o moure’s en bicicleta per
anar de compres en
comptes d’agafar el cotxe
pot ser una bona forma de
protegir i mil lorar la salut.
L'Ajuntament de Lliçà d'A-
munt, a través de la regido-
ria de Transport públic i
Mobil itat, ha preparat tot un
seguit d'activitats per com-
memorar la Setmana de la
Mobil itat Sostenible i Segura
201 5.
Una de les activitats és l'a-
nomenada "Tens el teu bus",
inclosa dins del Programa
d'Activitats Educatives (PAE)
que l'Ajuntament ofereix a
les escoles i que se celebra
des de fa anys. En aquesta
activitat es fa una xerrada,
acompanyada d'un audiovi-
sual, amb coneixements bà-
sics sobre mobil itat, els

alumnes construeixen un
bus de cartró que reprodueix
els de Transports de Lliçà
d'Amunt (TLA) a partir d'una
maqueta, i realitzen jocs
d'educació per a la mobil itat
amb l'objectiu de donar a
conèixer formes de transport
alternatives al vehicle privat i
fomentar el transport urbà de
la nostra població.
Un taller semblant es farà el
dimarts 20 d'octubre, a les
1 7.30 h, a la Biblioteca Ca
l'Oliveres, adreçat a nens i
nenes d'entre 4 i 8 anys; les
places són limitades i cal
inscripció prèvia. Als partici-
pants se'ls donaran dos
tiquets per al bus urbà, un
per al participant al tal ler i un
altre per a l’acompanyant,
que podran fer servir fins a
finals d’any.

Lliçà d'Amunt també partici-
parà a la "Cursa de Trans-
port Interurbà", que tindrà
lloc el dimecres 1 4 d'octubre,
una cursa entre diferents
models de transport on es
comparen costos i temps de
viatge del vehicle privat amb
el transport públic col· lectiu.
Les persones participants
del nostre municipi ho faran
amb la línia d'autobús e7 de
la xarxa exprés.cat i el cotxe.
Per altra banda, el
Departament de Territori i
Sostenibil itat ha tornat a or-
ganitzar el concurs fotogràfic
a través de la xarxa social
Instagram, "Apunta't al Clic
Mob!". Els participants
hauran de publicar imatges
sobre el transport i la
mobil itat sostenible amb
l'etiqueta #mobil itat201 5.

-Si camines 30 minuts al dia, s’augmenta l’esperança de vida de 2 a 9 anys, s’enforteixen 200
músculs, es cremen 3 quilograms de greix a l’any i és bo pel cor i els pulmons.

-Amb una bona combinació de mitjans de transport, es pot estalviar fins a un dipòsit de
combustible al mes.

-Es calcula que per cada Km. que recorres en cotxe per la ciutat, al conjunt de la ciutat li costa
gairebé 1 €.

-Un trajecte en autobús ocupa 20 vegades menys espai urbà que el mateix trajecte en cotxe.

-Podem reduir les emissions de CO2 en 1 Kg. per persona en trajectes de tan sols 3 Km., si
aquests els fem a peu o en bicicleta.
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Les Jornades del Patrimoni ens porten a
Can Merlès i al Raval de Can Xicota

La caminada de l'edició
d'enguany de les Jornades
Europees del Patrimoni ens
portarà pel barri de Can
Marlès, pel Raval de Can
Xicota i per l 'antic camí de
Lliçà a Granollers, entre al-
tres l locs. Com sempre, serà
una visita guiada amb ex-
perts: la historiadora Cinta
Cantarel l i membres del
Grup l 'Abans.
Es tractaran temes
arquitectònics, d’història, de
natura, paisatge, plantes. . .
tot és patrimoni.

La caminada estarà guiada per una historiadora i membres del Grup l'Abans.

La caminada tindrà l loc el
dissabte 1 0 d'octubre. Se
sortirà a les 1 0 h des del PI-
nar de la Riera.
Per participar en aquesta
sortida no cal formalitzar
cap inscripció.
L'activitat és totalment gra-
tuïta. Només cal portar ai-
gua i esmorzar.
Per a més informació, po-
deu posar-vos en contacte
amb la Regidoria de Cultura
a través del telèfon 93 841
52 25 o el correu electrònic
cultura@ll icamunt.cat.

Caminada de fa dos anys

Dissabte 1 2 de desembre, de 1 0 a 1 4 h i de 1 6 a 20.30 h, i Diumenge 1 3 de desembre, 1 0 a 1 4
h; Carrers de l’Aliança i de Folch i Torres
- EMPADRONATS A LLIÇÀ D’AMUNT: Preu: 30€; Parada: Els participants hauran de portar la
pròpia parada. En cas que no en tinguin, l ’Ajuntament els pot llogar una carpa de 3x3 i hauran
d’assumir-ne una part del cost, concretament 20€.
- NO EMPADRONATS A LLIÇÀ D’AMUNT: Preu: 60€; Parada: Els participants hauran de portar
la pròpia parada. En cas que no en tinguin, l ’Ajuntament els pot llogar una carpa de 3x3 i hauran
d’assumir-ne el 1 00% del cost, 1 00€.
- MOSTRA D’ENTITATS (entitats que vulguin posar una parada sense fer venda de productes):
Preu: Gratuït; Parada: L’Ajuntament els posa a disposició una carpa de 3x3 sense cap cost.
El període per sol•l icitar parada és entre els dies 1 i 23 d’octubre. La sol•l icitud s’ha de fer
mitjançant el formulari que trobareu al web municipal. Mitjançant l’adreça de correu electrònic
facil itada es comunicarà si la parada ha estat admesa. Les places són limitades.
Més informació: regidoria de Cultura (93841 5225 o cultura@llicamunt.cat).

XVI Fira de Nadal i Entitats

Activitats destacades de la Biblioteca
Exposició "Quan dibuixem", taller "Els mites de la por: bruixes, vampirs i
mòmies", Club de lectura per a joves i laboratori de lectura Contes al vol.

Exposició
De l'1 al 31 d'octubre
“Quan dibuixem” de Jaume
i Martina Parera. Quan
dibuixen, la Martina i en
Jaume juguen, parlen, riuen,
comparteixen... en definitiva,
s’estimen. Aprenen a
respectar i accedir l’espai de
l’altre. Així és com
s’enriqueixen pare i filla.
Lloc: primera planta

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 1 d'octubre
Aquest nou curs escolar torna
el “Deixa’m llegir!”, el Club de
lectura per a joves. Tots els
lectors joves d’entre 11 i 1 5
anys estan convidats a
aquest club, que es troba un
cop al mes a la biblioteca;
sempre el primer dijous de
cada mes entre les 1 8 i les
1 9:30 h. Ja fa dos anys que
està en funcionament i s’han
viscut un munt d’aventures:
els joves llegeixen, xerren,
veuen pelis, escolten contes,
descobreixen autors i
novetats, fan tallers.. . sempre
al voltant dels llibres
recomanats per la Joana
Moreno i la Laura Bartuilli.

Si voleu formar part del grup i
compartir aquesta aventura
literària, esteu convidats el
proper 1 d’octubre a les 1 8h
a la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Taller
Dilluns 5, 1 9 i 26 d'octubre
"Els mites de la por: brui-
xes, vampirs i mòmies" a
càrrec d'Arqueonet. Dins el
cicle monogràfic enfocat a la
festivitat de Tots Sants / Ha-
lloween. Hi haurà una sessió
on s’explicaran alguns dels
mites més típics de la
mitologia i el folklore popular
relacionats amb el misteri i el
desconegut i els orígens
històrics que hi ha al darrera,
contextualitzant la llegenda
en uns paràmetres històrics,
geogràfics i socials
determinats. En els tallers els
participants es disfressaran i
recrearan alguna escena de
cada mite. Es podrà assistir a
la quantitat de sessions que
es vulgui, una, dues o les
tres. Adreçat a famílies amb
infants a partir de 8 anys.
Horari: de 1 7 a 1 9 h
Inscripcions: Inscripció prèvia
a partir de l’1 d’octubre.
Places limitades.

Contes al vol
Dissabte 24 d'octubre
"Monstres" a càrrec de Ruth
Coderch i Agnès Navarro. La-
boratori de lectura. En un
laboratori no se sap mai què
pot arribar a passar i això
passa als laboratoris de
lectura de la biblioteca, que
sabem com comencem però
no sabem com acabaran. En
aquest laboratori de monstres
s'intentaran esbrinar algunes
de les coses sobre els
monstres que més ens
preocupen: Què és
exactament un monstre? Per
què ens fan por els
monstres? Quins són els
monstres més famosos en la
literatura infantil? Es co-
mençarà la sessió mirant
llibres i contes de monstres
que ajudin a respondre totes
aquestes preguntes i s'aca-
barà fent alguna activitat
manual i creativa. El que
pugui arribar a passar
entremig no se sap, però de
ben segur que ens ho
passarem la mar de bé fent
aquesta activitat en família.
Activitat adreçada a famílies
amb infants majors de 3 anys.
Hora: 11 h

Protecció Civil optimitza l'ús
d'un dels seus vehicles
Protecció Civi l va presentar,
el passat 3 de setembre, un
vehicle del cos que ha estat
reconvertit per optimitzar-ne
l ’ús.
Aquest vehicle es destinava
exclusivament a clínica
mòbil per a actes públics i,
segons el coordinador de
Protecció Civi l , tenia un ús
molt l imitat. Amb la
remodelació del vehicle s’ha
buscat una major
polivalència, de manera que
s’ha compartimentat l ’ interior
dividint-la en dues parts: a la

part davantera s’ha
mantingut i renovat
totalment la part d’atenció
mèdica (parets, camil la,
i l · luminació, desfibri l · lador,
etc) i a la part posterior, de
menors dimensions, s’ha
destinat a
l ’emmagatzematge i
transport de l ’equip
complementari de Protecció
Civi l (cons, carpa, eines,
generador, etc).
La reconversió d’aquesta
furgoneta ha inclòs també
una nova retolació exterior.
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RBA Racing Team guanya les 24 Hores Internacionals de Resistència
en Ciclomotor de la Vall del Tenes
L'equip guanyador de la segona edició dels 90 Minuts de Resistència de Joves Promeses de la Vall del Tenes va ser
el format per Raúl Sánchez i Pablo Ceña.

Després de 24 hores
seguides rodant al límit
sense parar, només per
repostar, l 'equip d'Oriol
Mena, Ramón Quer, Jordi
Quer i Borja Serra es va
proclamar guanyador de la
XXXVIena edició de les 24
Hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotor de
la Vall del Tenes-Gran Premi
Terranova CNC, celebrades
el cap de setmana del 4 al 6
de setembre, on enguany
van participar 43 equips i 1 72
pilots.
Durant tota la prova, RBA
Racing Team va alternar la
primera posició amb l'equip
de l'Aleix Espargaró, Álvaro
Lozano, Joan Cros i Arnau
López, el 41 Team, que es va
classificar segon, a només 2
voltes del primer, que en va
fer 448. El tercer equip
classificat va ser el 41 Team
B de Ricard Cardús, Pere
Montané, David Boixeda i
Pau Doñate amb 436 voltes.
L'equip d'Oriol Mena, pilot
que guanya per tercera
vegada les 24 Hores, també
va ser el guanyador de la
categoria de motocicletes de
50cc refrigerades per aigua
(Grup 3). L'equip IPLAC
Jugamer Granja l'Ametlla es
va endur el trofeu per a

motocicletes automàtiques
de 50cc refrigerades per aire
(Grup 2) i el JC/CR Salma
Competició va guanyar el de
ciclomotors de marxes amb
motor i xasis de ciclomotor
(Promocup 2T). La copa
reservada als pilots de la Vall
del Tenes va ser per l'equip
Team Duran. També cal
destacar l'excel· lent resultat
de l'únic equip femení de la
cursa, Foonmoto Team, que
va acabar en el l loc 22 de la
classificació general.
Del total de 43 equips que
van prendre la sortida
dissabte a la tarda, 38 van
acabar la cursa, demostrant
tots un bon nivell de pilotatge
i de preparació de les moto-
cicletes, que han rodat en un
circuit de terra molt tècnic i
competitiu amb nombrosos
revolts, canvis de rasants i
irregularitats de terreny.
Un any més aquesta cursa,
única per la seva durada a la
categoria de motocicletes, ha
estat un èxit de participació i
públic.
En la segona edició dels 90
Minuts de Resistència de
Joves Promeses de la Vall
del Tenes, reservada a pilots
de 6 a 1 5 anys, va guanyar
l'equip format per Raúl
Sánchez i Pablo Ceña,

Moment de la sortida

demostrant que la nova
generació de casa nostra
puja amb molta força.
Durant tot el cap de
setmana, més de 35.000
espectadors es van apropat
fins al circuit del Pinar de la
Riera per seguir la cursa en
directe i participar en les
múltiples activitats que els
organitzadors, el Grup 24
Hores, van preparar des de
divendres i fins diumenge per
a aquests dies de la gran
festa internacional de la
motocicleta de Lliçà d'Amunt.
Com sempre, la zona del Pi-
nar de la Riera es va omplir
d'activitats paral· leles a la
cursa: castell de focs; música
("La Banda del Coche Rojo i
Dj Pauito); jocs, espectacles i
esmorzar infantils; servei de
bar; tirolina; inflables; para-
detes, etc. En aquesta edició
es tornarà a destinar a una
ONG tot el que es va recoll ir
de la venda de tiquets per a
la macro tirolina que traves-
sava part del circuit. Una no-
vetat d'enguany va ser la
Milla Solidària, una milla so-
lidària canina al mateix traçat
de la cursa, les inscripcions
de la qual es ll iuraran a
entitats sense ànim de lucre
que treball in a favor del
benestar dels animals.

Els tres equips guanyadors de la categoria absoluta en el podi

Moment de la cursaMoment de la cursa infantil

Imatge aèrea del circuit

Moment de l'arribada

L'Alcalde va saludar als germans Espargaró
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La Festa Major 201 5, una festa major molt participativa
La Festa Major d'aquest any ha estat plena d'activitats per a petits i grans que, malgrat la inclemència del temps, s'han
pogut dur a terme i han tingut un poder de convocatòria extraordinari.

Espectacle infantil "Tecles grillades" de la companyia La BotzinaExposició de fotografia "El món de la paraula" de Maria Soley

Teranyina a l'escala de la Biblioteca Ca l'Oliveres La Juguesca

Cinema a la fresca Taller "El conte de les cinc nacions"

Animació per a la mainada... i més grandets Exposició "Art al Casal"

La Festa Major d'aquest any
va començar oficialment el
dijous 1 0 de setembre, festiu
local, amb la 29a edició del
Sopar de les Àvies, l 'obertura
de l'Embarraca't i la 3a edició
del Muntronik Festival.
El Sopar de les Àvies, que
les previsions del temps van
obligar a traslladar al Pavelló,
va comptar amb la participa-
ció de 61 àvies del poble,
que van cuinar per a 550 co-
mensals reunits al sopar, en-
tre els quals les autoritats
locals i un convidat especial,
la identitat del qual sempre
és una sorpresa, igual que
l'espectacle final. El convidat
especial d'enguany va ser
l'actiu de cinema, teatre i te-
levisió Mònica Lucchetti, I ,
l 'espectacle final va anar a
càrrec de l'actor Joan Pera.
En els parlaments, l 'Alcalde,
Ignasi Simón, va recordar
que el Sopar de les Àvies va
començar per iniciativa de
l'Escola de Cuina i ha acabat
convertint-se en un acte de
gala molt emblemàtic que
dóna el tret de sortida a la
Festa Major. Al l larg de 29
anys, algunes àvies ens han
deixat per sempre, altres
s'han afegit a la festa i totes
han fet pinya, sota la coordi-
nació de la Comissió del So-
par de les Àvies, perquè
aquesta festa perduri en el
temps, va dir l 'Alcalde, i els
ho va agrair i va proposar un
brindis i un fort aplaudiment
per part de tothom. Per la
seva banda, el regidor de
Cultura, Albert Iglesias,
també va fer referència als
inicis d'aquest sopar i a les
àvies cuineres i de la comis-
sió, així com a les àvies en
general "que han forjat la se-
va saviesa a foc lent, amb
paciència, i amb amor". El
regidor de Cultura també va
fer referència a la cuina ca-
talana, coneguda i recone-
guda internacionalment, i als
seus cèlebres cuiners i
cuineres. Finalment, Iglesias
va encoratjar tothom a gaudir
de la Festa Major "amb ale-
gria i disbauxa, però també
amb respecte i civisme".
L'Embarraca't, l ’espai de
referència de la Festa Major,
al Pinar de la Riera, va obrir
del dijous 1 0 fins al diumen-
ge 1 3 de setembre, en horari
de 1 9 a 5 h. En aquest espai
1 0 entitats del municipi van
oferir servei de restauració. I ,
aquest espai també va es-
devenir una gran sala de
concerts i actuacions a l'aire
ll iure: concerts de Kaníbal
Rock, Los Lokos de Kanom-
bol, La Rubia del Fa, De cara
a la paret, Noctämbuls, Alup i
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Festa Major 201 5
La colla Bisky va ser la guanyadora de La Juguesca. Spòrting l 'Ol la va aconseguir el segon lloc. En tercer l loc es va
classificar la colla Skando. En quart l loc van empatar les colles Can t'implora i Concos.

Cursa de resistència en BTT

Presentació del conte "La masia de les paraules" Pastís del 5è aniversari de la Biblioteca Ca l'Oliveres

XXIX Sopar de les Àvies

Espectacle del Sopar de les Àvies a càrrec de l'actor Joan Pera

Actuació del discjòquei Cristian Varela en el Muntronik Fest

Els Catarres (amb prop de
4.000 espectadors); exhibició
de karate i defensa personal;
Vaparir Tour de Ràdio Flaix-
bac (amb més de 3.000 es-
pectadors); exhibició de
zumba; sessió amb PD Pau-
sa; i festa flamenca.
La 3a edició del Muntronik
Festival, un festival de músi-
ca electrònica que inclou un
concurs de DJ's, va tenir com
a cap de cartell el DJ profes-
sional Cristian Varela. Per
raons relacionades amb el
compliment de la normativa,
hi va haver un canvi en la
classificació final dels DJ’s
que hi participaven, que fi-
nalment van ser DJ Matute,
DJ JoseGroove i DJ Carlos
B. El guanyador d'aquesta
edició va ser DJ Matute.
El dijous a la nit també hi va
haver la I I Baixada de Torxes
"Homenatge als màrtirs de
1 71 4".
L'acte oficial de la Diada Na-
cional de Catalunya va cen-
trar el matí del divendres 11
de setembre. Es va hissar
una senyera en el màstil
col· locat al costat del monòlit
dedicat al Tricentenari situat
al Parc del Tenes, al so del
"Cant de la Senyera" a càr-
rec de la Bandeltenes; es va
llegir un manifest; i les enti-
tats locals, inclosos l'Ajunta-
ment i els partits polítics, van
fer ofrenes florals al monòlit
dedicat al Tricentenari.
Aquest acte matutí, que
també va comptar amb un
esmorzar previ, va acabar
amb el cant d'"Els Sega-
dors", himne oficial de Cata-
lunya, a càrrec de la
Bandeltenes.
El mateix divendres 11 de
setembre, a la tarda va ha-
ver-hi concert i al vespre,
ball, tots dos a càrrec de la
Chatta Orquestra i al Pavelló,
ja que el temps amenaçava
pluja.
La Festa d'Homenatge a la
Vellesa, que ha arribat a la
39a edició, va tenir l loc el
dissabte 1 2 de setembre i va
aplegar 480 participants.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
parlar d'aquest acte com el
més antic de la Festa Major.
Un acte, va dir, que vol rendir
un merescut homenatge a la
gent gran en reconeixement
al treball de tota una vida, a
l'esforç per mantenir la famí-
lia unida i a la capacitat per
mantenir viva la memòria
històrica. Simon va parlar de
l'ampliació del Casal de la
Gent Gran, que ja s'ha aca-
bat, i va anunciar la cons-
trucció d'una barbacoa fixe
en aquest equipament per fer
dinars i sopars populars.

Mònica Lucchetti, convidada d'honor del Sopar de les Àvies

Guanyador del concurs de DJ's del Muntronik Fest
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Publicitat

Festa Major 201 5

Cercavila de La Juguesca

Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac

Acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya

I Trofeu de Karate de Festa Major VII Formigueig

Ball de nit amb La Chatta Orquestra

També va fer esment a la
redacció del projecte per a
un altre Casal de la Gent
Gran a la zona de Palaudàri-
es. El discurs de l'Alcalde va
acabar amb una crida a la
solidaritat "per aconseguir
mantenir l 'estat del benestar
i de la justícia social", i un
brindis per a la gent gran del
nostre poble.
Aquest dia, dissabte 1 2 de
setembre, al matí hi va haver
la 7a edició del Formigueig i
a la tarda, la I Trobada de
Bèsties (que van ballar al
vespre) i el taller "Lliçà Càr-
dio-protegit"; el concert a
càrrec de l'orquestra Metro-
pol es va suspendre per la
pluja, però, a la nit, es va po-
der fer el ball amb la mateixa
orquestra. Al vespre, també
es va fer el Correfoc.
El darrer dia festiu, diu-
menge 1 3 de setembre, van
actuar la Colla de Gegants i
Geganters i el Ball de Gita-
nes, i també hi va haver una
exhibició de ball.
I , tota la setmana, des del di-
l luns 7 fins al diumenge 1 3
de setembre, es van anar
succeint les proves de La
Juguesca, entre les quals hi
va haver la Cercavila de car-
rosses, el divendres 11 de
setembre, i l 'Estirada del
tractor, el darrer dia. La colla
dels Bisky va guanyar l'edi-
ció d'enguany de La Jugues-
ca, amb 37 punts, seguits
dels Spòrting l'Olla amb 30
punts, els Skando amb 28 i
per últim els Can t'Implora i
els Concos empatats a 27
punts.
La Festa Major també va es-
tar plena d'activitats infantils
(dins de la programació de
l'aniversari de la biblioteca) i
esportives (Cursa de
resistència en BTT; I Trofeu
de Karate de Festa Major;
Partits amistosos de Festa
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Festa Major 201 5

Prova The Pontor de La Juguesca

Concert amb Els Catarres Melé de Botxes de Festa Major

Correfoc

XXXIX Festa d'Homenatge a la Vellesa

Jornada de cardioprotecció

Agraïment
L'Ajuntament agraeix la
feina feta per les entitats
locals i pels treballadors
municipals, que han fet
possible organitzar la
Festa Major. També
agraeix el suport econò-
mic d'empreses i patro-
cinadors. Gràcies a tots
ells, la Festa Major 201 5
ha pogut mantenir la
programació i la qualitat
que es mereixen els ciu-
tadans de Lliçà d'Amunt.

Major de futbol base; Partit
amistós de futbol sala de
Festa Major; i Melé de Bot-
xes de Festa Major). I , els
dies previs, es va poder
gaudir de cinema a la fresca
amb crispetes ("Dios mío
¿pero qué te hemos hec-
ho?", "Focus" i "50 sombras
de Grey").
L'acte central de celebració
del 5è aniversari de la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres, el di-
mecres 9 de setembre, va
comptar amb la presentació
del conte "La masia de les
paraules" de Joana Moreno
(text) i Núria Ramon (il· lus-
tracions), un conte infantil
ambientat a la masia de Ca
l'Oliveres editat per l'Ajunta-
ment amb motiu d'aquest
aniversari; la projecció d'un
vídeo sobre aquests cinc
anys de biblioteca; un refri-
geri; i es van bufar les espel-
mes d'un pastís d'aniversari.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
dir que els diners gastats en
aquest equipament es consi-
deren ben gastats, ja que, a
més d'haver-se restaurat una
masia, se n'ha tret un rendi-
ment social; aquesta masia
ha passat de ser un edifici
d'acoll ida de diferents famí-
lies a un edifici de cultura
amb unes xifres creixents:
4.000 usuaris amb carnet,
30.000 ll ibres més durant
cinc anys i 60.000 persones
hi van passar l'any passat, va
explicar l'Alcalde. El regidor
de Cultura, Albert Iglesias, va
parlar d'aquest equipament
com "un lloc que guardava
històries familiars i ara també
guarda històries escrites en
paper", un lloc al qual s'ha
invertit i s'inverteix perquè
esdevingui el punt de re-
ferència cultural de Lliçà
d'Amunt.
Aquesta Festa Major també
es va poder visitar l'exposició
"El món de la paraula" de
Maria Soley, amb fotografies
sobre la Biblioteca Ca l'Oli-
veres, i l 'exposició "Art al
Casal", de treballs realitzats
en els tallers de manualitats
del Casal de la Gent Gran.

Ball de Gegants i Geganters Prova El Caloret de La Juguesca

Ball de Gitanes Prova Estirada del tractor de La Juguesca

Notícies de l'Ajuntament



Octubre de 201 5

> 11

Millora de la gestió i el servei als
ciutadans amb la tecnologia GIS
L'Ajuntament ha apostat per la tecnologia geoespacial per optimitzar la
gestió de les dades municipals i donar-ne la màxima transparència.

L'Ajuntament ha iniciat el camí
que permetrà una millor gestió
de les dades municipals fent
servir els Sistemes
d'Informació Geogràfica (GIS).
Aquest sistema de tecnologia
geo-espacial, àmpliament
utilitzat en els països més
avançats del món, permet
combinar capes de dades
sobre un mateix plànol i, per
tant, centralitzar-les, organit-
zar-les i difondre-les millor.
Aquest sistema permetrà
optimitzar la gestió de la
majoria d’àrees municipals. El
GIS facilita enormement la
feina relacionada amb la
cartografia, el cadastre, el
planejament urbanístic, les
infraestructures urbanes, els
serveis, la mobilitat, les
activitats econòmiques o el
patrimoni arquitectònic, per
posar alguns exemples. Totes
les àrees de l’Ajuntament
poden beneficiar-se d’aquesta
nova eina tecnològica.
Per afrontar aquest projecte,
l’Ajuntament ha decidit buscar
un soci tecnològic
especialitzat en geo-
tecnologies de codi obert com
és BGEO OPEN GIS, S.L.
Aquesta empresa de la
comarca des d’aquest
setembre ja està realitzant
l'auditoria de totes les dades
que es poden integrar en el
sistema i que ara es troben en
diferents formats digitals i en
paper. Posteriorment,
començarà a migrar les dades
actuals seguint les prioritats
fixades per l’Ajuntament i,
finalment, formarà a tots els
tècnics municipals per tal que
puguin aprofitar al màxim
aquesta eina.
A més, l'Ajuntament impulsa
aquest projecte amb
programari lliure, la qual cosa
permet garantir la sostenibilitat
del projecte, ja que no caldrà
pagar per llicències de

software i tampoc s’establirà
cap lligam de llarg termini amb
el proveïdor. També facilitarà
la posterior publicació de les
dades en un entorn web, que
donarà la màxima
transparència a la gestió mu-
nicipal.
Per posar un exemple, amb
aquest nou sistema es pot
saber a quin barri hi ha més

queixes per brutícia de
gossos, a quin barri s’han
posat més sancions per
aquest concepte i, fins i tot, a
quin barri hi ha més gossos
censats. I la informació es pot
fer pública a la ciutadania
publicant el mapa en un
entorn web i deixant als
usuaris que apliquin els filtres
que els interessin.

Solucinats els problemes de
filtracions d'aigua al Pavelló
d'Esports

Al l larg d’aquest estiu s’han
portat a terme els trebal ls
d’ impermeabi l i tzació i repa-
ració dels punts confl ictius
que causaven fi l tracions
d'aigua en el Pavel ló Muni-
cipal d’Esports. El pavel ló
es va construir entre els
anys 1 996 i 1 999 i , des de
feia temps, patia fi l tracions
d’aigua a través dels murs
de façana i de les cobertes
plana i incl inada.
L’Ajuntament va contactar
amb 4 empreses
especial i tzades en
impermeabi l i tzacions,
reparacions i rehabi l i tació
d’edificis i , finalment, va
contractar l ’empresa C.P.M.
Construcciones, Pintura y
Mantenimiento S.A.U. , que
va ser la que va fer les mi-
l lors ofertes segons els
requeriments de l ’Ajunta-
ment.
Les tasques es van divid ir
en tres apartats diferents,
donada la seva diferent
naturalesa:
- Reparació de les façanes:
Mi l lora del comportament
dels ampits i les obertures
amb platines metàl · l iques.
S’han refet totes les juntes

estructurals. I s'ha donat
una capa
d’ impermeabi l i tzació a totes
les façanes amb pintura
flexible basada en morter
de ciment, restaurant i
mi l lorant notablement
l ’aspecte estètic de l ’edifici .
També s’han pintat els murs
per la seva part interior per
restaurar els danys estètics
que havien causat les fi l tra-
cions. El pressupost
adjudicat per aquestes
reparacions ha estat de
24.770,91 €.
- Reparació de les cobertes
incl inades metàl · l iques:
S’ha mil lorat el
comportament dels
elements, s’han reparat les
canals i s’han corregit els
defectes d’aïl lament tèrmic.
El pressupost adjudicat per
aquestes reparacions ha
estat de 1 7.893,74 €.
- Reparació de la coberta
plana: S’han renovat tots
els desguassos mil lorant-ne
el disseny i s’han refet i
mi l lorat totes les unions
amb ampits i murs. El
pressupost adjudicat per
aquestes reparacions ha
estat de 1 7.898,05 €.

Notícies de l'Ajuntament

El Ministeri d'Hisenda fa una regularització
cadastral extraordinària
Recordem que tots els
ajuntaments d’Espanya seran
sotmesos a un procés de re-
gularització cadastral extraor-
dinària entre el 201 3 i el
201 6, amb l'objectiu
d'incorporar al cadastre totes
les construccions o
alteracions de les
característiques dels
immobles que s'han fet els
últims anys i que els
propietaris no han declarat.
L’Ajuntament és aliè a

aquesta regularització,
efectuada d’ofici pel Centre
de Gestió Cadastral del
Ministeri d’Hisenda.
Cada irregularitat detectada
es comunica a l'interessat
perquè, en el termini de 1 5
dies, pugui fer-hi al· legacions.
Els propietaris també han de
pagar una taxa de 60 euros.
La taxa de regularització
cadastral és un tribut de
caràcter estatal per la
descripció dels béns

immobles resultants del
procediment de regularització
cadastral.
Per a més informació:
-www.catastro.minhap.-
gob.es/esp/regularizacion_-
sec.asp.
-Ministeri d’Hisenda
(Cadastre) al C/ Travessera
de Gràcia, 58 – BCN.
-Oficina de l’Organisme de
Gestió Tributària (primera
planta de l'edifici de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt).



1 42 persones s'inscriuen al
Servei d'Orientació Laboral i
Acadèmica

Des de fa més d’un any,
tècnics de diferents regidori-
es de l’Ajuntament i també
de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes (Promoció
Econòmica, Educació,
Serveis Socials, Joventut i el
SEOVT) treballen en el Pla
Mil lorem l’Ocupació. Aquest
pla consisteix en un seguit
de mesures per promoure la
mil lora de la ocupabil itat
dels ciutadans de Lliçà
d'Amunt, essent el públic
principal les persones entre
els 1 6 i els 35 anys.
Una de les principals mesu-
res ha estat la mil lora del
Servei d’Orientació Laboral i
Acadèmica individual, que
s’ha estat real itzant des del
desembre de 201 4. El servei
orienta i redirigeix a les
persones en la cerca de la
pròpia ocupabil itat.
El treball consta de tres
fases:
- Autoconeixement: és
important que la persona
sàpiga què vol, com ho vol i
quines competències té o
necessita aprendre per
arribar al là on vol arribar.
- Coneixement del mercat
de treball : és necessari
conèixer el mercat de treball
per poder saber quines
ocupacions existeixen o si
caldria estudiar una cosa o
una altra per poder arribar a
treballar d’al lò que
agradaria.
- Acció: començar a caminar
cap a la direcció que

cadascú s’ha marcat posant
en marxa les accions ne-
cessàries.
Durant els sis primers
mesos de l’any, s’han inscrit
al Servei d'Orientació Labo-
ral i Acadèmica un total de
1 42 persones, de les quals
60 són dones i 82 són
homes. S’han atès a 89
joves entre 1 6 i 24 anys i 53
persones de més de 24. En
la seva majoria, no tenen
experiències laborals de
l larga durada i necessiten
iniciar-se en el món
professional.
Val a dir que hi ha persones
amb les que s’estan
treballant les dues vessants
de l’orientació: la laboral i
l ’acadèmica.
Amb aquestes 1 42 persones
inscrites s’han fet un total de
261 entrevistes de
seguiment presencials i 66
no presencials (via correu
electrònic o telèfon).
Per altra banda, s’han
acompanyat un total de 40
joves en els tràmits per la
inscripció a la Garantia
Juvenil .
També cal destacar que del
total de 1 42 persones que
han pogut ser assessora-
des, 77 (54,2%) ja han
acabat el seu itinerari
d’orientació per diferents
motius, però més d’un 50%
ha acabat l ’ itinerari perquè
ha complert el seu objectiu
(treballar, estudiar o formar-
se).

L'OMIC tramita 77 expedients durant el
primer semestre de l'any

Durant el primer semestre
del 201 5, hi ha un l leuger
descens de 7 expedients
tramitats respecte de l’any
passat a l 'Oficina Municipal
d'Informació al Consumidor
(OMIC). A 30 de juny, el
201 4 hi havien 84
expedients tramitats i
aquest any, 77 (gràfica 1 ).
Són els operadors de
telefonia els que,
pràcticament, ocupen el
50% de les reclamacions
que es presenten a l’OMIC.
Les reclamacions contra les
companyies elèctriques se
situen en segon lloc,
seguides per les
reclamacions contra les
asseguradores. El 1 4% que
s’assenyalen com a vàries
són reclamacions que en-
globen habitatge, vehicles,
compra directe en
establiments, mobles, etc.
(Gràfica 2)
En relació als resultats de
les gestions realitzades per
l ’OMIC contra les empreses
reclamades, a través de la
mediació, tenim que un 39%
han estat a favor del
consumidor i un 31% en
contra; n'hi ha un 1 4% en
tràmit i la resta s’han derivat
a Arbitratge, al Servei
d’Orientació Jurídica (SOJ),
a Inspecció i a un col· legi
professional (gràfica 3).
Com a resultat de les
gestions realitzes a favor del
consumidor, s’han retornat
prop de 4.1 00€, que cor-
responen, la majoria, al
retorn d’imports de factura-
ció i anul· lacions de
suposats deutes.
Per iniciar un procediment
de reclamació a l 'Oficina
Municipal d'Informació al
Consumidor (OMIC)
prèviament s’ha de demanar
a l’establ iment on s’ha
realitzat la compra el ful l de
queixa/reclamació/denúncia.
La reclamació s’ha de
presentar a l ’establ iment i
aquest ha de respondre al
consumidor per escrit.
Les reclamacions a les
empreses de serveis bàsics
(aigua, l lum, gas, telefonia,
transports, mitjans
audiovisuals,
comunicacions,
assegurances, empreses fi-
nanceres i bancàries, em-
preses assistencials i
sanitàries) es fan a través
d’un servei telefònic gratuït
que les empreses facil iten.
Però, també han d’informar
de l’adreça física que tenen
per atendre directament els
cl ients, sempre i quan
l’atenció no es pugui donar
en l’establ iment on s’ha

contractat el servei. I han de
facil itar un número
d’incidència al consumidor
que presenta una
reclamació.
Les reclamacions han de
tenir resposta per escrit en
el termini màxim d’un mes
des de la presentació a
l ’empresa. Si la resposta no
és satisfactòria es pot
informar a l’OMIC per rebre
orientació i iniciar, si
procedeix, la reclamació
pertinent.
A partir de principis d’abri l
d’aquest any, el marc legal
vigent també considera com
a consumidors particulars
aquelles microempreses o
treballadors autònoms que

compleixin les
característiques de tenir
menys de 1 0 treballadors o
que no facturin més de 2M
d’€ a l’any.

Un 39% dels expedients han estat favorables al consumidor.

La Garantia Juvenil s'amplia
fins a menors de 30 anys
El passat 28 de Jul iol , les Corts de l’Estat Espanyol van
aprovar definitivament l ’ampliació de l’accés a la Garantia
Juvenil als menors de 30 anys amb caràcter extraordinari i
fins que la taxa d’atur en aquesta franja d’edat baixi per
sota del 20%. Si te’n vols beneficiar o en vols més
informació, et pots posar en contacte amb el Servei
d’Assessoria Laboral i Acadèmica de l’Ajuntament trucant
al 93 841 52 25.
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Octubre de 201 5

1 .- Aprovació de l'acta ante-
rior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del dia
6 de març al 3 de jul iol de
201 5, que van del número 1 56
al 399.
ERC va demanar si es podien
expl icar els decrets que feien
referència als contenciosos
contra el POUM. L'Alcalde, Ig-
nasi Simón, va dir que en
aquests moments no es tenia
la documentació davant i va re-
cordar que a les comissions in-
formatives és el l loc més adient
per demanar expl icacions.

3.- Donar compte dels infor-
mes d'intervenció.
Es va donar compte dels infor-
mes d'intervenció del primer tri-
mestre de 201 5.
L'Alcalde va expl icar que es
tractava dels informes que de-
mana el Ministeri d 'Hisenda per
veure com està la comptabi l i tat
de tots els pobles d'Espanya
perquè es compleixi amb la l lei
d 'estabi l i tat pressupostària;
tots els nostres indicadors són
favorables, va dir.

4.- Donar compte de la Liqui-
dació del Pressupost de
201 4.
Es va donar compte del Decret
del Sr. Alcalde número 256, del
dia 23 d'abri l de 201 5, que va
aprovar la l iquidació del pres-
supost de l 'exercici de 201 4.
El regidor d'Hisenda, Jordi Juá-
rez, va comentar que es partia
d'un pressupost inicial de
1 5.878.000 euros i , després de
les modificacions, el pressu-
post definitiu era de
1 8.661 .000 euros. Es tracta
d'un tancament positiu, va dir,
tot i dotar d'una partida, que és
la modificació més important,

per morositat, perquè tenim
saldo de dubtós cobrament de
3.1 89.000 euros, que si es co-
bra, podrem recuperar. Tot i
això, hi ha hagut un romanent
de tresoreria d'1 .559.000 eu-
ros. El regidor d'Hisenda també
va destacar que l 'exercici 201 4
es va tancar amb una ràtio de
deute viu de 52,7%
(1 00.787.000 euros), un deute
bastant equi l ibrat. Juárez va dir
que estem en una bona situa-
ció i va anunciar que s'espera-
va tancar aquest any amb un
endeutament per sota del
46,5% de deute viu, una línia
que s'ha de seguir i que per-
metrà afrontar properes inver-
sions.
ERC va comentar que està
molt bé que l 'Ajuntament conti-
nuï desendeutant-se, però que
les inversions continuen sota
mínimes (1 .600.000 euros).
També va preguntar per l 'Audi-
toria encarregada i l 'Alcalde va
respondre que quan es tingués
es passaria.

5.- Ratificació de la cessió
d'espais de l'edifici del carrer
Folch i Torres a l'Institut
Hipàtia d'Alexandria.
El Ple va ratificar l 'acord de la
Junta de Govern Local del 25
de juny de 201 5 referent a la
cessió de l 'ús del pati exterior
de l 'edifici municipal del carrer
de Folch i Torres (484,36 m2) a
l 'Institut Hipàtia d'Alexandria
(Departament d'Ensenyament
de la General i tat de Catalunya)
i qual ificar aquestes actuacions
com a obres d'especial interès
i establ ir-ne la màxima bonifi-
cació o exempció d'impostos i
de les taxes que puguin gravar
de la l l icència ambiental de
l 'activitat educativa. També va
acordar impulsar una nova ne-
gociació amb el Departament
d'Ensenyament de la General i-
tat de Catalunya per tal de fixar
un calendari per a la construc-

ció del nou Institut de Ll içà
d'Amunt al barri de Can Salgot
i va acordar que, en cas de no
arribar a cap acord, s'in iciarien
els tràmits per donar per resolt
l 'actual conveni. Recordem que
el 21 de jul iol de 2011 el Ple de
l 'Ajuntament va aprovar la sig-
natura d'un conveni entre el
consistori local i el Departa-
ment d'Ensenyament de la Ge-
neral i tat de Catalunya per a la
cessió d'ús gratuïta temporal
de l 'equipament municipal situ-
at al carrer de Folch i Torres
1 04-1 1 6 als efectes d'ubicar
provisionalment el nou institut
del poble; aquesta cessió tenia
la durada d'un any prorrogable
anualment de manera expres-
sa, amb un termini màxim de
quatre anys i vigent mentre no
estigués construït el nou insti-
tut.
El regidor d'Educació, Fran
Sánchez, va expl icar que, se-
gons la directora de l 'institut,
per al projecte educatiu del
centre, cal ia aquesta cessió. El
regidor d'Educació també va
comentar que en la comissió
informativa es va decidir fer
una defensa més forta de la
construcció del nou institut i
que s'han sol· l icitat terminis
clars de l 'obra.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
afegir que ja es tenia cita amb
el Departament el 1 8 de se-
tembre per parlar sobre aquest
tema.
ERC va demanar de substitu ir
el terme "espais de l 'edifici" per
"pati" i va qüestionar-ne els
metres quadrats. També va re-
cordar que el seu grup havia
anunciat sempre que aquest
tema no es resoldria en 4 anys
i va dir que hi havia hagut
manca de real isme.
L'Alcalde va contestar que es
tracta d'un problema de recur-
sos, la General i tat no té diners
per fer inversions, i que encara
que no s'hagués cedit aquest

Ple ordinari del 23 de juliol

Publicitat

edifici i s'haguessin fet barra-
cons, la situació ara seria la
mateixa.
ICV-EUiA va dir que en el seu
moment ens vàrem equivocar i
que ara s'han de concretar ac-
cions i fer pressió per tenir el
segon institut.
UNANIMITAT

6.- Aprovació del Pla pressu-
postari a mig termini 201 6-
201 8.
El Ple va aprovar els Marcs
pressupostaris pels exercicis
201 5-201 8, els quals complei-
xen amb els objectius d'estabi-
l i tat pressupostària i de deute
públ ic.
El regidor d'Hisenda, Jordi Juá-
rez, va expl icar que es tractava
de fer una previsió a mig termi-
ni fins l 'any 201 8 i que era el
pressupost vigent amb les vari-
acions que comporta el seu
desenvolupament. També va
destacar que, degut a la forta
amortització de préstecs, el
201 6 hi haurà una ràtio
d'endeutament per sota del
40% i que, amb els diners que
abans es destinaven a amortit-
zacions, es podran fer inversi-
ons.
ICV-EUiA va aprofitar per tor-
nar a reclamar la participació
en l 'elaboració dels pressupos-
tos.
PSC_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ EN CONTRA
PP_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR

7.- Designació de les Festes
Locals per al 201 6.
El Ple va aprovar com a festes
locals del municipi per a l 'any
201 6 els dies 7 de gener i 9 de
setembre.
UNANIMITAT

8.- Sol· l icitud de dictamen de
la Comissió Jurídica Asses-

sora sobre la resolució del
contracte de gestió d'escom-
braries amb l'empresa Ruba-
tec.
El Ple va acordar sol· l icitar a la
Comissió Jurídica Assessora el
dictament preceptiu que esta-
bleix l 'article 59.3 de la Llei de
Contractes de les Administraci-
ons Públ iques, amb caràcter
previ a l 'adopció de l 'acord de
resolució del contracte subscrit
en data 1 de març de 1 998.
ERC va puntual i tzar, igual que
l 'Alcalde, que es tracta d'un in-
forme preceptiu, no vinculant,
però que interessa per tenir el
suport d'un òrgan arbitral .
L'Alcalde va afegir que es trac-
tava d'un cas complexe i que
ens hem de congratular de
com s'ha resolt.
UNANIMITAT

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

1 0.-Mocions.
ICV-EUiA va presentar una
moció contra la Llei 4/201 5, de
30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.
PSC_ A FAVOR
ERC_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
PP_ EN CONTRA
CiU_ A FAVOR
ERC va presentar una moció
perquè l 'Onze de Setembre de
201 5 la senyera onegés en so-
l i tari als màsti ls de l 'Ajunta-
ment.
PSC_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ
PP_ EN CONTRA
CiU_ A FAVOR

11 .- Preguntes.
CiU va formular preguntes en
relació al risc d'incendis fores-
tals.
ERC també va sol· l icitar el
canvi de distribució de la sala
de Plens.
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Escrivim aquest article abans de les eleccions i ara ja no es tracta de fer propaganda, simplement parlarem dels dos escenaris possibles.
Si ha guanyat el si, vol dir que hem decidit baixar del vaixel l que s’està enfonsant i posar-nos a resguard. Això suposa que ens queden mesos de treballar dur,
però alhora també força il · lusionants. Volem muntar el nostre propi negoci, amb idees noves i amb la saviesa que ens dóna el conèixer tots els errors que mai
podem tornar a repetir. Amb la qualitat humana que tenim, ens en sortirem i, en poc temps, les mil lores arribaran al conjunt de la població.
Si ha guanyat el no, continuarem empitjorant poc a poc. Canviant treballs de qualitat per treballs amb baixos salaris. Continuaran les retal lades. El fons de
reserva de la seguretat social s’acabarà al any 201 8. Llavors les pensions es pagaran via impostos. Per aconseguir els diners es retal larà principalment en
sanitat i educació. El deute d’Espanya és d’un bil ió d’euros, és la riquesa que genera el país en un any; és impagable però tothom tanca els ul ls. Això
aguantarà fins l ’any 2030 on Espanya definitivament es col· lapsarà. Un centre d’estudis Alemany dibuixa el mapa d’Europa a l’any 2030 i mostra com
quedaran les regions després d’aquesta crisi sistèmica. A Espanya només es salven Madrid, País Basc i Catalunya. També col· lapsen parts de França, I tàl ia,
Alemanya, etc. Així doncs, Catalunya, serà l l iure el 2030. S’haurà empobrit i ja no podrà ajudar a la resta d’Espanya. Tot això, ho patirem tots plegats, els del
si, els del no i els que no voten. Democràticament la opció guanyadora ens uneix cap al mateix destí.
El grup de Convergència hem defensat el primer escenari, però si ha sortit el segon, no passa res, patirem estoicament el que se’ns vingui a sobre. Estem
convençuts que la força dels fets anirà obrint els ul ls a tots aquells que no ho tenien clar. És qüestió de no ser egoistes i pensar en els nostre fi l ls i néts.
Aquest país mil lor que volem, serà per el ls.

Grups Municipals

Un cop acabat l'estiu i celebrada la Festa Major amb una alta participació, comença una nova etapa amb nous i engrescadors reptes pel PSC. Un període on
l'objectiu principal és la creació de projectes que donin resposta a les necessitats dels ciutadans del municipi. Propostes que prioritzin l'educació, la salut i les
politiques socials, que estaran presents al llarg de tota la legislatura.
En aquests últims mesos el nou equip de govern ha impulsat projectes que responen a diferents situacions d'emergència social, com per exemple el servei de
menjador a domicili. També ha posat en marxa el programa de cardioprotecció amb la instal. lació de 4 nous desfibril. ladors, una jornada de cardioprotecció oberta a
tota la ciutadania i la instauració de xerrades itinerants a diversos locals socials i entitats del poble per tal de que la formació arribi al màxim nombre de ciutadans.
Per un altre costat, s'ha implantant un sistema que permeti millorar la gestió de les dades i les incidències relacionades amb els serveis, el planejament urbanístic, la
neteja, la mobilitat, etc. Amb aquesta iniciativa es podrà donar a conèixer la màxima informació del poble al ciutadà, i continuar potenciant les politiques de
transparència.
No obstant això, entenem que totes aquestes iniciatives s'han d'anar complementant amb les opinions i propostes dels lliçanencs i lliçanenques, mitjançant els
diferents mecanismes de participació del partit.
De la mateixa manera, hem obert un procés de diàleg i negociació dels pressupostos municipals amb la resta de grups politics per tal de donar-los més
representativitat. Tot i que, sempre apostarem per a que les politiques de serveis públics i socials siguin les protagonistes de la gestió municipal, per tal de mantenir
l'estat del benestar.

En estos días, la gente que nos auto denominamos de izquierdas, estamos muy preocupados por el problema de Siria (muchos han empezado por la imagen dantesca del niño en esa playa,
otros ya lo estábamos). Pedimos que se acojan a esa gente que vive el drama de la guerra en nuestros países, y es cuando pasan cosas así, es cuando nos damos cuenta del daño que
hacen las fronteras, algo que los internacionalistas siempre hemos defendido. La solidaridad entre pueblos siempre ha sido nuestra bandera y no el egoísmo porque lo "nuestro" se quede
dentro.
En Cataluña desde que un burgués como Mas se cabreó con el cacique de Rajoy, empezó a subirse al tren mucha gente que hasta entonces nunca habían hablado de nada relacionado con
la independencia. Aquí ahora se ha dejado en un segundo plano el discurso de clase, ese que habla de: pensiones, de empleo, de calidad en el empleo, de sostenibilidad del planeta, de
pobreza energética, del TTIP, de la Troika, de reformas laborales, de salarios mínimos, del paro, de las privatizaciones de educación y sanidad, del derecho a vivienda y todo esto se ha
dejado en un segundo plano para hablar de MODELO DE ESTADO CATALÁN. ¿Nos hemos vuelto locos?, ¿realmente le importa a la clase trabajadora dónde se trace la línea de su frontera
o qué color tenga el trapo que cuelgan en su ayuntamiento?, o ¿le importa más tener empleo, comida y techo?. Tenemos más en común con un obrero de Valladolid o de Lyon, o de Milán, o
de Atenas, que con el hijo Jordi Puyol por muy catalán que sea...
Lo que sigue vigente y cada vez más es la lucha de clases, que de momento estamos perdiendo. Y cada vez que la clase se divide, más lejos estaremos de nuestro objetivo. El movimiento
de clase tiene que ser el único movimiento vertebrador para poner a la clase trabajadora (esos que decía Galeano que somos "los nadie"), en el lugar donde nos corresponde.
Y lo mismo aplicamos para los que se consideran "Españoles". No somos ni catalanes ni españoles, somos trabajadores y defenderemos a nuestra clase por delante del lado de la frontera
que haya nacido. La solidaridad de clase será nuestra única frontera, en dos palabras el INTERNACIONALISMO DE CLASE.
No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras. La patria es un invento, uno se siente parte de muy poca gente, tu país son tus
amigos, y eso sí que se extraña.

Com és possible que a Lliçà d'Amunt, en una sola nit, hi hagi més baralles de carrer, més destrucció de mobiliari urbà, més consum de drogues i alcohol a la via pública, i més robatoris
que en molts mesos seguits?
Doncs sí, això passa a Lliçà i durant la nostra festa major a la nit del Muntrònik Fest.
Aquest espectacle musical atrau a moltíssima gent de fora del poble. Aquella nit Lliçà d'Amunt és envaït per molts joves vinguts d'arreu. La majoria venen a divertir-se i fer una nit de
festa, però això queda embrutit per un important nucli de gent que aprofita aquest ambient per a delinquir i provocar aldarulls.
És cert que a la festa també hi ha joventut lliçanenca (només faltaria) però, diguem-ho clar, estan en franca minoria.
Durant la nit, a la zona de les barraques del Pinar de la Riera, se succeeixen les baralles, algunes d'elles són força greus. Aquesta situació també es dóna al voltant de la festa, per
exemple al solar/aparcament del carrer de l'Aliança on es van donar baralles i agressions bastant serioses. I també al costat de l'Institut de secundària, on s'organitza un “botellón” gegant
on centenars de joves s'ajunten per consumir alcohol i altres substàncies.
Aquesta situació s'allarga durant tota la nit. La vigilància privada contractada es veu superada pels esdeveniments i els Mossos i la Policia Local han d'intervenir en nombroses ocasions.
Davant d'aquesta situació, des del nostre grup ens fem diverses preguntes: 1 ) Aquest acte contribueix a que hi hagi un bon ambient a la festa major? 2) S'ha d'exposar a les entitats i
gent que munta les barraques a situacions tenses i violentes? 3) Els actes de festa major no haurien de ser pensats per a que els gaudeixi majoritàriament la gent de Lliçà? 4) Si es vol
dur una festa com aquesta a Lliçà, aquest format és el més adequat? 5) És aquest el model d'oci que volem per a la nostra joventut?
Sincerament, nosaltres creiem que no.
Com que aquesta situació ja és el segon any consecutiu que es dóna, no podem dir que ve de nou a ningú. I com ara fa un any, instem a l'ajuntament com a organitzador de l'acte i de la
festa major, a prendre mesures per a que les situacions exposades no es tornin a produir i si no ho pot garantir, que retiri definitivament aquest acte de la nostra Festa Major.

El 27 de setembre hem tornat a tenir el dret d’escoll ir els nostres representants al Parlament de Catalunya. Ha estat la tercera vegada en cinc anys, conseqüència de la mala gestió de
l’actual govern de la General itat. I és que enlloc de vetl lar pel benestar de tots els catalans –i per tant, també espanyols-, el govern d’Artur Mas s’ha dedicat a dividir la població. I ara ho
paguem tots.
No podem entendre com és possible que l’actual president de la General itat, és a dir, el president de tots els catalans, hagi acceptat d’anar en el l loc número 4 d’una ll ista cedint el
primer l loc de la candidatura a una persona, el senyor Raül Romeva, que durant deu anys ha representat a Izquierda Unida al Parlament Europeu. Tampoc entenem una ll ista on la
número 2 és l’expresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana; la 3, expresidenta d’Òmnium i exmil itant del PSUC i, el més sorprenent, al número 5 hi va el cap de l’oposició al
Parlament de Catalunya i líder d’ERC, el senyor Junqueras.
Deu ser que el senyor Mas s’ha passat aquests cinc anys fent sudokus. Ha de tenir una autèntica sudokumania per resoldre aquest trencaclosques en el que ha ficat Catalunya, i per
entendre la sopa de lletres de la candidatura de la que forma part.
Ja ho vam dir clar i català en un article anterior. El Messies, amb els braços oberts, va dir: ‘ jo sóc el teu president, et trauré de les terres d’Espanya’. I va fracassar. Al cap de poc temps,
va gravar el seu programa a la muntanya de Montserrat.
1 . Estimaràs Catalunya i l ’ idioma català. I el francès, anglès, alemany, fins i tot el xino o l’ idioma que sigui abans que l’espanyol.
2. Prendràs el nom d’Espanya en va. No faràs cas de les institucions de l’Estat espanyola ni de la Constitució espanyola ni del Tribunal Suprem. I retiraràs totes les banderes
espanyoles, és clar.
3. Enfrontaràs els catalans amb la resta dels espanyols per pur interès polític i personal. Així intentaràs aconseguir alguns vots més per governar amb majoria absoluta
I quan va acabar de gravar les seves lleis, el Messies va dir: “que es facin les eleccions”. I es van fer, i el Messies les va perdre.
I la història, afortunadament per a les persones de seny, sembla que es tornarà a repetir.
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Opinió

Entitats

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.

Bústia del lector

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

2a Trobada motera Memorial Albert Sauqué
Davant l ’èxit de la trobada
motera de l’any passat, ens
hem animat a fer-la per
segona vegada.
Aquest any, però, durarà tot
el dia, ja que hem inclòs
més activitats. Esperem que
pogueu venir encara que
sigui una estona a gaudir de
les activitats que hi ha pre-
vistes:
- Grup de rock en directe:
“The Jartbreikers”
- Grup Funky Jay’s Ladies
- Passi de models de
Leather Spell
- Dj. Toni Remember
- Ruta amb moto per la Vall
del tenes
- Exhibició de trial a càrrec
de Miguel Cepil lo
- Concurs de la moto més

elaborada i customitzada
- Samarretes de record
- Stands motars
- Sorteig de regals

- Esmorzar: Barbacoa
- Dinar: Gran Paella

Colla de Carretons

Boda a la vista! !Catequesis
El próximo día 3 de octubre
se nos casan nuestra hija
Vanessa con Adolfo y desde
aquí queremos desearle en
esta nueva etapa que sean
muy fel ices, de parte de sus
sobrinos, Laia, Pol, Lucía,
sus hermanas y cuñados
Imma, Lorena, Angel y Da-
vid y de sus padres Miguel y
Reme.
Felicidades pareja! !

Famíl ia Cañadas

Torna l'Aula Artística amb
més ganes que mai...

Per al proper curs, els tal lers
són els següents:
RESTAURACIÓ: dimecres
de 1 7 a 1 9 h i de 1 9 a 21 h.
DIBUIX I PINTURA: dijous
de 1 9 a 21 h.

Inici de les classes:
DIBUIX I PINTURA: després
de Festa Major
RESTAURACIÓ: a l 'octubre
INFORMACIÓ: 650.688.788

Aula Artística

Arrossada solidària 201 5
"Nadal per a tothom"
Càritas de Lliçà inicia la
campanya Nadal per a
tothom amb una paella so-
lidària.
Us convidem a tots a
participar i gaudir d'aquest dia
per ajudar a les famílies de
Lliçà amb menys recursos.
Dia: diumenge 1 8 octubre
Lloc: Pati de la Parròquia
"Escola de reforç Informa't"
Programació:
1 0 h Missa dominical
1 3.30 h Obrim portes i
salutacions
1 4 h Dinar de germanor

Preu: 1 2 €
Menú: Amanida, Paella
d'arròs, pa, vi, postres i cafè
Venda de tiquets:
- totes les tardes de dilluns a
divendres: Botiga solidària
(Carrer d'Anselm Clavé, 69)
- dimarts: despatx parroquial
de 1 9.30 a 20.30 h
- dissabtes i diumenges:
sortida de missa
Per reserves: poden trucar a
Maria Puig (voluntària de
Càritas al tf 61 681 2779)

Càritas Lliçà d'Amunt

CATEQUESI DE PRIMERA
COMUNIÓ:
La Parròquia de Lliçà
d’Amunt proposa a les
famíl ies del nostre municipi
que hi estiguin interessades
la catequesi de Primera Co-
munió.
Fins a mitjans del mes
d’octubre podeu inscriure
els infants a partir de 3r curs
de Primària. “Per créixer
junts en valors, en
humanitat “ és el lema que

s’ha escoll it per a la
campanya d’inscripcions
d’enguany.
Podeu passar per la
Rectoria els dimarts de
1 9.30 a 20.30 hores.

CATAQUESI DE
POSTCOMUNIÓ I
CONFIRMACIÓ:
Convoquem els infants i
joves que han fet la Primera
Comunió, per tal de poder
continuar la seva formació i

seguir compartint amb els
companys els moments de
la vida amb comunitat i
església.
Les inscripcions són els
dimarts de 1 9.30 a 20.30
hores.

Mossèn Aaron

Espectacles infantils a L'Aliança
El diumenge 1 8 d’octubre a
les 1 2h tornem a començar la
temporada dels espectacles
infantils a L’ALIANÇA!
La Companyia Xip Xap ens
presenta ELS MÚSICS DE
BREMEN, un espectacle de
Titelles per a tots els públics.
Un ruc, un gos, un gat i un
gall veuen que el seu futur
com a animals domèstics
comença a perillar, i
decideixen fer una orquestra i

anar cap a Bremen a triomfar.
En TIM TENES té moltes
ganes de veure-us i
d’obsequiar a tots els nens i
les nenes que hagin fet anys
durant les vacances d’estiu!
La venda d’entrades es fa a
taquilla. Preu: fins a 1 2 anys i
socis/es és de 3€; majors de
1 2 anys i no socis/e,s 5€.
Us esperem!

Ateneu 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

Activitats per a la gent gran

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

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

Tarda de jocs de taula
Divendres 2 d'octubre
Taller de gorres 1
Dilluns 5 d'octubre
Activitat gratuïta sempre que es faci
per primer cop. En cas de repetició
s’abonaran 3 euros per gorra.

Taller de gorres 2
Dimarts 6 d'octubre
Activitat gratuïta sempre que es faci
per primer cop. En cas de repetició
s’abonaran 3 euros per gorra.

Taller d'ungles creatives
Dijous 8 d'octubre
Decora la teva tassa
d'esmorzar i comença bé
el dia
Dimarts 1 3 d'octubre

Taller de Fofuboli
Dijous 1 5 d'octubre
Vine i crea el teu nin o nina, i fes-te
un estoig original.

Torneig de Play 3
Dilluns 1 9 d'octubre
Inscripcions el mateix dia fins les
1 7.30h. Si o hi ha un mínim de 6
participants no es realitzarà el tor-
neig.

Taller "Com cercar feina a
través d'Internet?"
Dimecres 21 d'octubre

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

Telèfons Agenda
Exposició de fotos
Del 4 al 29 d'octubre
“London through my eyes” de Lorenzo
Durán.
Inauguració: du 4 d'octubre 1 2 h
Horari: de dimarts a divendres de
1 7 a 20 h
Lloc: Espai Garum (c. d'Anselm
Clavé, 6)
Organitza: Espai Garum

Campanya de donació de
sang
Dijous 29 d'octubre

La campanya de Festa Major va ser
un èxit: 1 09 donants, 32 oferiments i
42 nous.
Horari: de 1 7h a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Taller de relaxació
Divendres 9, 1 6, 23 i 30
d'octubre
Horari: de 1 0.30 a 11 .30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza:Ajuntament

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Sortida a les Terres de
l'Ebre
23, 24 i 25 d'octubre
Les grutes de Benifal let, Gandesa i
el Museu de la Batal la de l 'Ebre, i
Amposta i Món Natura Delta de
l 'Ebre.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 1 85 euros (autocar, estada a
l'hotel en règim d'una pensió comple-
ta, entrades i guies).
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Ball de saló: divendres 2, 9,
1 6, 23 i 30 d'octubre 1 6.30 h

Bingo: dissbtes 3, 1 0, 1 7, 24
i 31 d'octubre 1 6.30 h
Cafè-ball (música grava-
da): 27 d'octubre de 1 7 a 20 h

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Sortida a Sant Joan de les
Fonts
Diumenge 18 d'octubre
Aquesta sortida estava prevista per al
setembre, però es va ajornar.
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: CC Palaudàries
Més informació i tiquets: despatx
de l'associació.

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h

Ball de saló: Dissabtes 1 7.30 h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7 h

nivell 2: Dimecres 1 8 h

nivell 3: Dimarts 1 8 h

Ball: Segon diumenge de mes
(11 d'octubre) 1 7 h

Assemblea ordinària 3r
aniversari
Diumenge 4 d'octubre
Després de l'assemblea, hi haurà un
DINAR COMUNITARI que constarà
de dos plats i postres. I , després del
dinar, ball amb música gravada.
Hora: 1 0.30 h, primera convocatòria;
11 h segona convocatòria
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Ordre del dia: lectura i aprovació de
l'acta anterior; aprovació del plenari
de la nova executiva; finances (infor-
mació); estat actual de l'afiliació; in-
formació general (resum dels tres
anys); renúncia de l'antic lloc del Ca-
sal; aprovació del nou lloc del Casal;
propostes i preguntes.
Més informació i tiquets pel dinar:
despatx de l'associació. Places limi-
tades.

Exposició
De l'1 al 31 d'octubre
“Quan dibuixem” de Jaume i Martina
Parera. Quan dibuixen, la Martina i en
Jaume juguen, parlen, riuen,
comparteixen... en definitiva, s’estimen.
Aprenen a respectar i accedir l’espai de
l’altre. Així és com s’enriqueixen pare i
filla.
Lloc: primera planta

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

Taller
Dilluns 5, 1 9 i 26 d'octubre
"Els mites de la por: bruixes, vampirs i
mòmies" a càrrec d'Arqueonet. Cicle
monogràfic enfocat a la festivitat de Tots
Sants / Halloween en la que a més de
la sessió on s’explicaran els orígens
històrics dels mites, en els tallers els
participants es disfressaran i recrearan
alguna escena de cada mite. Es podrà
assistir a la quantitat de sessions que
es vulgui, una, dues o les tres. Adreçat
a famílies amb infants a partir de 8
anys.
Horari: de 1 7 a 1 9 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l’1 d’octubre. Places limitades.

Club de lectura
Dimecres 14 d'octubre
Carreteres Secundàries de Joan Carre-
ras. Si vols participar a les tertúlies del
Club de Lectura posa’t en contacte amb
la Biblioteca.
Hora: 1 8.30 h

Taller de voluntariat
Dimecres 14 d'octubre
Complements amb les boletes “Hama
beads”. A càrrec de Yesica Peregrina.
No cal portar cap tipus de material.
Adreçat a joves i adults a partir de 1 6
anys.
Hora: 1 8 h
Inscripcions: inscripció prèvia a
partir de l’1 d’octubre. Places limita-
des.

Niu de paraules
Dissabte 1 7 d'octubre
"El cistell de la castanyera” a càrrec
d'Assumpta Mercader. La literatura i els

contes en els primers anys de vida.
Sessions adreçades a famílies amb
infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l’1 d’octubre. Places limitades.

Taller creatiu
Dimarts 20 d'octubre
"Taller de mobilitat sostenible" a càrrec
de la regidoria de Transport públic i mo-
bilitat i la Biblioteca. Amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura. Farem un bus amb material
reciclat. No cal portar material. Adreçat
a infants de 4 a 8 anys. Als participants
se'ls donaran dos tiquets per al bus
urbà, un per al participant al taller i un
altre per a l’acompanyant, que podran
fer servir fins a finals d’any.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l’1 d’octubre. Places limitades.

Contes al vol
Dissabte 24 d'octubre
"Monstres" a càrrec de Ruth Coderch i
Agnès Navarro. Laboratori de lectura.
Què és un monstre? Per què ens fan
por els monstres? Quins són els
monstres més famosos en la literatura
infantil? Intentarem esbrinar-ne les
respostes al laboratori d’octubre.
Sessions adreçades a famílies amb
infants a partir de 4 anys.
Hora: 11 h

Taller d'informàtica bàsica
Dimarts i dijous d'octubre (fins
el 3 de novembre)
(1 , 5, 8, 1 5, 1 9, 22, 26, 29 d’octubre i 3
de novembre)
Adreçat a adults.
Preu: 6 €
Inscripcions: Cal inscripció prèvia;
pagament a la Biblioteca. Places limi-
tades.

"Ganxilleres de Ca l'Olive-
res"
Cada primer dilluns de mes
De les trobades que es van realitzar
durant el mes de juliol per fer ganxet
per vestir les oliveres en el 5è
aniversari de la Biblioteca ha sorgit el
grup “Ganxilleres de Ca l’Oliveres”. El
propòsit no és un altre que reunir-se
un cop al mes per fer les manualitats
plegats/des i així poder compartir
experiències i coneixements.
Hora: a partir de les 1 8 h
Més informació i inscripcions: a la
biblioteca.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Galceran: 4 d'octubre
Trul lols: 1 1 d'octubre
Esplugas: 1 2 d'octubre
Portabella: 1 8 d'octubre
Valeta: 25 d'octubre
Farmàcia Mas: tots els diumenges i festius de 9 a 1 3.30 h
HORARIS DE GUÀRDIA:
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Urgències fora d’horaris de guàrdia: cal trucar a la Policia Local
(93 860 70 80)




