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Els aplecs han de mantenir el format tradicional o introduir novetats?

Anualment se celebren quatre aplecs a les ermites i esglésies del
municipi. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per
saber si els ll içanencs i l l içanenques creuen que és important man-
tenir aquest tipus d'acte de forma tradicional o si creuen que caldria
introduir-hi novetats. El resultat ha estat que, de les 35 persones
que han participat a l'enquesta, un 20% ha contestat que s'ha de
mantenir el format tradicional; un 60% ha dit que s'han d'introduir
novetats; i un 20% 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 ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presen-
ten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta ciutadana

Aquest mes de maig farà cent dies que es va constitu ir el nou Equip de Govern.
Un Govern que representa al 95% de la població l l içanenca. Coincid int amb
aquesta data, des de la Regidoria de Participació Ciutadana s’està organitzant
una jornada oberta a tota la població, on els quatre grups que conformem el
Govern expl icarem a la ciutadania els compromisos adquiri ts en el programa que
vàrem signar. El proper 20 de maig us esperem a l ’Ateneu l ’Al iança per “donar la
cara”.
Un dels pi lars d’aquest programa pactat són la participació i la transparència. Fruit
d ’aquest punt fonamental , el nostre Ajuntament ha estat guardonat amb el segel l
Infoparticipa a la transparència municipal , gràcies a que compl im amb el 96,1 5%
dels punts recol l i ts en la normativa del Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Només tres
ajuntaments de tota la comarca estem per sobre del 95%.
Per altra banda, us convido a votar pel Ll içanenc de l ’any. Dues entitats com
Caritas Parroquial i la UEC de Ll içà d’Amunt juntament amb triatleta l l içanenc
Rafael Espinar són els final istes a guanyar tan distingit guardó. Tres final istes a
qui reconèixer la seva tasca en representar el nostre municipi amb orgul l .
Aprofito aquestes línies per reconèixer també una tasca que es fa cada dia, les
vint-i-quatre hores els 365 dies de l ’any. En si lenci però amb la professional i tat i la
discreció que trebal la la nostra Pol icia Local . En les darreres setmanes les seves
actuacions han pogut solventar presumptes del ictes comesos en el nostre
municipi . A tot l ’equip d’agents locals, els vul l fel icitar i encoratjar a seguir amb
aquesta tasca.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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Vota per escollir el Lliçanenc de l'Any
El triatleta Rafael Espinar i les entitats locals Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) Vall del Tenes i Cáritas Parroquial, candidats
final istes d'aquest reconeixement honorífic.

Recordem que l'Ajuntament
vol distingir anualment aque-
lles persones físiques o jurídi-
ques que, per la seva
trajectòria, honorin la població.
El procediment per elegir el
Lliçanenc de l'Any 201 6 es va
iniciar, el passat febrer, amb la
constitució d'una Comissió,
formada per representants de
diferents àmbits del municipi i
un representant de l'Ajunta-
ment, la qual es va reunir per
avaluar i proposar tres candi-
dats a Lliçanenc de l'Any.
La presentació d'aquests tres
candidats finalistes s'ha fet a
través del web i les xarxes so-
cials municipals i s'ha obert un

període de votacions populars,
que finalitza el proper diumen-
ge 8 de maig (hi havia previst
un acte de presentació de
candidatures però es va anul· -
lar per qüestions d'agenda).
El resultat de les votacions o
el nom del Lliçanenc de l'Any
es donarà a conèixer en un
acte públic el proper divendres
1 3 de maig, a les 1 9h, a la sa-
la d'actes de la Biblioteca Ca
l'Oliveres, on la Comissió
anomenarà els atributs de la
persona física o jurídica esco-
llida i l'Ajuntament li farà lliura-
ment d'una distinció
acreditativa.
La persona guardonada amb

aquest reconeixement honorí-
fic serà l'encarregada de dur a
terme el Pregó de la Festa
Major i ocuparà un lloc prefe-
rent en diferents actes orga-
nitzats pel Consistori local
durant l'any en curs.
En el web municipal (www.lli-
camunt.cat) trobareu informa-
ció detallada de les tres
candidatures.

Per qui votes?
Aquests són els candidats a Lliçanenc de l'Any. Vota de
manera presencial, en diferents equipaments municipals, o
on-l ine, a través del web municipal. Tens temps de fer-ho
fins el diumenge 8 de maig.

RAFAEL ESPINAR, triatleta especialitzat en la modalitat iron-
man. Té el rècord comarcal d'ironman i es va proclamar cam-
pió d'Espanya de triatló per grups d'edat el 201 0.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (UEC) VALL DEL
TENES, entitat dedicada al foment de la tècnica i de la pràctica
de l’Excursionisme, en totes les seves vessants, tant
esportives com culturals i de lleure.

CARITAS DE LLIÇÀ D'AMUNT, acció sòciocaritativa de l'Esglé-
sia. Organitza i canalitza l’acció social de la Parròquia de Sant
Julià. Té el grup de voluntaris del Banc d'Aliments i el del
Rober Solidari.

Revisió del Padró d'Habitants i nova normativa
per sol· licitar un Volant de Convivència
L’Ajuntament té l’obligació
d’informar als ciutadans de les
dades que consten en el
Padró d’Habitants com a
mínim una vegada cada cinc
anys. La darrera vegada que
va donar aquesta informació
va ser l’any 2011 . Per això,
aquest 201 6 ho tornarà a fer,
per tal que tothom pugui
conèixer les dades que figuren
en la seva inscripció, revisar-
les i, si hi ha incorreccions,
comunicar-ho a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
Juntament amb el full padro-
nal, l'Ajuntament també
enviarà a cada domicili un
document d’autorització de
representació per a tràmits de
padró i per obtenir certificats,
que hauran de signar tots els
majors d’edat inscrits en aquell
domicili. Aquest document,

juntament amb una còpia del
document d’identitat de totes
les persones que l’hagin sig-
nat, s’haurà de portar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
El document d'autorització de
representació és important
que se signi i es lliuri perquè, a
partir d'ara, segons una nova
normativa, l'Ajuntament només
podrà lliurar volants de con-
vivència complets si té el con-
sentiment de tots els majors
d'edat inscrits. En cas contrari,
només hi podran constar les
dades de la persona sol· licitant
i el nombre de persones amb
qui conviu, però no les dades
d'aquestes persones.
Un volant de convivència és
un document que especifica
les dades de les persones que
conviuen en un mateix habi-
tatge, segons consta en el

Padró Municipal d'Habitants.
Aquest volant també pot ser
històric, és a dir, que especifi-
qui les dades de les persones
que van conviure en un mateix
habitatge en una data deter-
minada.
El volant de convivència es pot
sol· licitar de forma presencial o
a través d'Internet. Ho pot fer
la persona interessada o qual-
sevol persona que acrediti ac-
tuar en representació de la
interessada. Si l'Ajuntament té
el document d'autorització de
representació signat, qualsevol
persona major d'edat inscrita
en el full padronal podrà sol· -
licitar i recollir el volant de
convivència, així com altres
certificats relatius a l'empadro-
nament, a nom d'altres sense
necessitat d'autorització ex-
pressa.

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.
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Programa de treball del nou equip de govern
Els partits polítics que integren el nou equip de govern municipal (PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU) han pactat un programa
de treball per al mandat 201 5-201 9, que ara presenten a la ciutadania.

L'equip de govern ha orga-
ni tzat una presentació a la
ciutadania del seu progra-
ma de trebal l per al mandat
201 5-201 9. L'acte tindrà
l loc el d ivendres 20 de
maig, a les 1 9 h, a l 'ateneu
L'Al iança.
El pacte de govern signat
pels grups polítics del PSC,
ERC, ICV-EUiA i CiU, que
des del passat mes de fe-
brer formen el nou equip
de govern, va ser el colofó
de mesos de trebal l con-
junt, organi tzats en comis-
sions, per d ibu ixar un fu l l
de ruta amb les l ín ies mes-
tres del present i del futur
de Ll içà d 'Amunt. Aquest
fu l l de ruta es concreta en
un programa de trebal l per
tirar endavant durant el
mandat 201 5-201 9 amb
uns objectius determinats:
la generació de riquesa i la
d isminució de l 'atur, i el
manteniment de les pol íti-
ques socials de suport a
les persones i col · lectius
amb dificu l tats, tot treba-
l lant sota els principis de la
participació i la transparèn-
cia.
El programa de trebal l es
d ivideix en 1 1 apartats (Mi-
l lora de la protecció del
Nucl i H istòric, Can Malé,
Patrimoni , Centre urbà,
Mancomunitat de la Val l del
Tenes, Municipal i tzació de
l 'aigua, Transport, Benestar
social , Esports, Educació i
Cul tura), cadascun dels
quals amb accions concre-
tes, una trentena d'accions
a desenvolupar al l larg de
l 'actual mandat.
Entre aquesta trentena
d'accions, destaquen les
relatives al Centre urbà on
es vol priori tzar el creixe-

ment urbà i min imitzar el
trànsi t rodat amb l 'obertura
d 'al ternatives viàries de
connexió entre els barris i
les sortides del poble. Tres
accions concretes d 'aquest
àmbit són pacificar la zona
central del carrer d 'Anselm
Clavé amb senti ts únics o
peatonal i tzació, convertir el
tram urbà de la carretera
de Granol lers en una
rambla de passeig i poten-
ciar la funció cívica del
carrer de Folch i Torres.
En el Centre urbà hi tro-
bem el Nucl i H istòric, un
al tre àmbit que es vol pro-
tegir especialment, amb
mesures de manteniment
del paisatge (proporcions
d 'obertures, carta de
colors, l imitacions de vola-

des. . . ), ampl iació del catà-
leg d 'ed ificis protegi ts
(també fora d'aquest àm-
bit) i carrers amb priori tat
peatonal .
Un àmbit nou, a pocs me-
tres del Centre urbà, el for-
men els terrenys de Can
Malé, que queden per
l 'Ajuntament després del
trasl lat de l 'empresa Bioki t
al Pol ígon Industrial de
Can Montcau. S'ha de so-
lucionar l 'accés a aquesta
zona i la vial i tat condicio-
narà els equipaments mu-
nicipals que s'h i trasl lad in .
El programa de trebal l re-
cu l l una al tra sèrie d 'acci-
ons de caire més social . Es
preveu dur a terme progra-
mes de formació, capacita-
ció i inserció laboral

permanents, així com revi-
sar els protocols i barems
de Serveis Socials perquè
totes les persones amb di-
ficu l tats hi tingu in accés.
En relació a l 'habi tatge, es
parla de pal · l iar la pobresa
energètica i els desnona-
ments, i de la creació d 'una
bossa de propietats amb
l loguers socials.
També hi tenen cabuda ac-
cions relatives a l 'educació
i al l leure. Tots els grups
polítics integrants de
l 'equ ip de govern estan
d'acord a potenciar l 'esco-
lari tzació de preinfanti l i ,
sobretot, a trebal lar per
portar l 'ensenyament se-
cundari als barris. També
volen crear una escola de
trebal l o escola de formació

Caps de llista dels quatre partits polítics que integren el nou equip de govern (PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU)

d'adul ts. A nivel l de l leure,
se senyal i tzaran camins
per a la pràctica de l 'esport
(caminar, córrer, anar en
bicicleta. . . ), es mi l loraran
les instal · lacions esporti-
ves i s'estud iarà la creació
d 'una escola esportiva.
També es crearà un hotel
d 'enti tats on aquestes pu-
guin preparar i desenvolu-
par les seves activi tats, i
un espai cu l tural perma-
nent i pol ivalent, a més
d'un espai estable per a
exposicions dels artistes
locals.
El programa de trebal l
acordat també parla de co-
mençar a trebal lar per
aconseguir la municipal i t-
zació de l 'aigua, així com
estudiar al ternatives a
l 'empresa d'autobusos Sa-
galés. En relació al trans-
port, també es vol
aconseguir un conveni de
diversos anys per
subvencionar autobusos
escolars, reforçar les l ín ies
de cap de setmana de
connexió amb altres muni-
cipis i establ i r contactes
amb els municipis l imítrofs
per poder connectar l ín ies
d 'autobusos.

Podeu consul tar el progra-
ma de trebal l al detal l a la
pàgina web municipal i al
web de Transparència.

XVII Setmana sense fum (24-31 de maig)
L'entorn és de tots, gaudim-lo sense fum!

L’Ajuntament se suma a la
celebració de la Setmana
sense fum per continuar
informant sobre els
perjudicis del tabac, ajudar
les persones que volen
deixar de fumar i mi l lorar la
informació dels espais on
no es pot fumar. Les
actuacions que es faran
són:
• Centre d’Atenció Primària:
Informació personal i tzada
sobre com deixar de fumar
els dies 30 i 31 de maig
• www. l l icamunt.cat:
Informació i recursos per
deixar de fumar i enquesta
• Enquesta
http: //www.setmanasensefu

m.cat/Enquesta.aspx
• Calculadora d’estalvi si
deixes de fumar:
http: //www.papsf.cat/Deixar
Fumar_pas1 .aspx#reflexion
a
• Senyal i tzació d’edificis
municipals com a “entorn
sense fum“
Més informació: Programa
d’Atenció Primària Sense
Fum http: //www.papsf.cat
L’objectiu de la Setmana
Sense Fum és sensibi l i tzar
la població de la
importància que té per a la
salut el fet de no iniciar-se o
abandonar l ’hàbit tabàquic i
poder gaudir d’un ambient
l l iure de fum.

Ajuts a entitats 2016
CALENDARI DE TRAMITACIÓ:
- 31 de maig: publicació dels anuncis de convocatòria
- 1 de juny: obertura de convocatòries i del termini de 1 0
dies hàbils per a la presentació de sol· l icituds
-1 3 de juny: final del termini de presentació de sol· l ici-
tuds

Trobareu informació sobre les bases específiques i els
formularis de sol· l icitud dels ajuts al web municipal.
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Publicitat

L'Ajuntament amb les persones amb
dificultats
"Espai energia", "Estalvi energètic" i "Al imentació saludable i estalvi
econòmic", tres projectes recents de la regidoria d'Acció Social.

ESPAI ENERGIA
L’Ajuntament, des de la Re-
gidoria d’Acció Social,
aquest any ha posat en
funcionament mesures
excepcionals de treva
hivernal per fer front a les
necessitats detectades dins
dels Serveis Socials. S’ha
fet una compra de 1 4
estufes catalítiques que
s’han cedit temporalment a
diverses famíl ies del
municipi i també s’ha
establert un sistema de ll iu-
rament regular de
bombones de butà.
L’objectiu era minimitzar els
efectes de les temperatures
hivernals en famíl ies amb
menors i amb problemes de
salut, i amb dificultats per
cobrir les necessitats
bàsiques (amb una valoració
social prèvia).
Aquest projecte, que ha du-
rat fins a l 'abri l , ha comptat
amb la col· laboració activa
d’un grup de voluntaris que
s’ha encarregat de
l’ intercanvi i l l iurament de
bombones i, només en
situacions excepcionals, les
ha portat al domici l i .
Hi ha la previsió de
reprendre aquest projecte
de cara al proper hivern.

ESTALVI ENERGÈTIC
Per altra banda,
l ’Ajuntament, també a través
de la regidoria d'Acció Soci-
al, va iniciar, el passat mes
d'abri l , un altre projecte per
oferir i informar de mesures i
recursos d'estalvi energètic
a persones en risc d'exclu-
sió residencial. A través de
visites domici l iàries, s'ofe-
reixen mesures i recursos
d'estalvi energètic com

bombetes de baix consum i
airejadors per les aixetes, a
més d'observar el consum i
assessorar la famíl ia sobre
els contractes més adequats
amb empreses subministra-
dores.
Aquest projecte tindrà una
durada de tres mesos, amb
possibi l itat de continuïtat, en
funció de les necessitats.

ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I ESTALVI

ECONÒMIC
Un altre projecte de la regi-
doria d'Acció Social de
l 'Ajuntament són les xerra-
des-tal ler "Alimentació salu-
dable i estalvi econòmic",
que es van dur a terme el
passat mes d'abri l en quatre
sessions. En aquestes xer-
rades-tal ler es va facil itar in-
formació sobre el consum
alimentari i l 'estalvi, i es van
compartir experiències entre
els participants.

El regidor d'Acció Social amb voluntaris del projecte "Espai energia"

La Diputació concedeix a
l'Ajuntament 27
Arranjaments d'habitatges
per a gent gran
L'Ajuntament s'ha tornat a
adherir al programa d'Arran-
jament d'habitatges per a
gent gran promogut per la Di-
putació, la qual n'hi ha conce-
dit 27, el doble que l'any
passat. Aquest programa té
com a objectiu facilitar
reformes bàsiques als
habitatges de les persones
grans més vulnerables per
garantir les condicions de
seguretat, higiene i
habitabilitat mínimes,
afavorint l'accessibilitat i les
condicions de vida de la
persona dins de la seva llar.
Es tracta, per tant, de petites
reformes imprescindibles
perquè la persona benefi-
ciària gaudeixi d'autonomia i
qualitat de vida en el seu
domicili.
Les tipologies d'intervencions
desplegades en el marc del
programa es classifiquen en:
• Arranjaments en banys amb
intervencions orientades a
millorar principalment
l'accessibilitat i facilitar la
higiene personal (substitució
de banyera per dutxa,
tractament antill iscant de
paviments, col· locació d'ajuts
tècnics, entre d'altres).
• Arranjaments en cuina amb
intervencions orientades a
millorar les condicions de
seguretat i facilitar les
condicions de la vida diària
que es realitzen a la cuina
(substitució de plaques de
gas/butà per plaques
elèctriques, tractament
antill iscant de paviments,
col· locació d'ajuts tècnics,
entre d'altres).
• Arranjaments en espais de
caire general amb
intervencions orientades a
realitzar adaptacions i/o

proporcionar suports en
l'entorn general del domicili
per facilitar la mobilitat
general de la persona en el
seu domicili (ampliacions de
portes, eliminació de graons,
instal· lació d'ajuts tècnics com
barres o agafadors, entre
d'altres).
El programa es destina a
persones majors de 65 anys
que es trobin preferentment
en alguna d'aquestes
situacions:
• Persones amb dificultats per
realitzar les activitats de la
vida diària.
• Persones amb pocs
recursos econòmics.
• Persones que tinguin
acreditada la seva condició
de discapacitat o situació de
dependència.
• Persones majors de 80 anys
que visquin soles o amb una
altra persona gran.
El cost de les obres és
assumit per la Diputació en
un 66.70%, el 33.3% restant
s'assumeix, a parts iguals,
entre l'Ajuntament i la família
beneficiària de l'arranjament.
Per a més infromació sobre el
programa o per sol· licitar-ho
cal adreçar-se als Serveis
Socials municipals.

Xerrada-taller "Alimentació saludable i estalvi econòmic"
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Les activitats esportives que
ha organitzat la Regidora
d'Esports per aquest estiu
adreçades als nens i nenes
tornen a ser molt diverses:
esports, jocs tradicionals,
bal ls, activitats a l 'aire l l iure,
inflables, circuits diversos,
bany diari a la piscina, fes-
tes, treballs manuals. . . , per
passar-ho molt bé i, a més,
conèixer nous amics. També
es tornaran a fer activitats
puntuals en anglès per
practicar aquest idioma i
aprofundir-ne en la conver-
sa. I , com a activitat estrel la,
es tornarà a fer l 'Acampada,
que estarà plena de sorpre-
ses. Totes aquestes activi-
tats estan adaptades a
l 'edat dels participants i
compten amb monitors i
monitores formats.
Depenent de l 'activitat, s'uti-
l i tzen diferents
instal· lacions municipals
com el Pavelló d’Esports, el
Camp de Futbol, l 'escola
Ll içà d'Amunt, etc.
Per participar-hi cal tenir
una franja d'edat determina-
da, que va des de P3 fins a
2n d'ESO, és a dir, nascuts
entre els anys 2002 i 201 2.
Dies: Les activitats esporti-
ves començaran el 27 de
juny i acabaran el 29 de jul i-

ol .
Horari: L'horari és matinal,
de 9h a 1 3h.
Lloc: El l loc depèn de cada
activitat: Pavelló d'Esports,
Piscina Municipal, Camp de
Futbol o altres instal· lacions
municipals.
Serveis: Com sempre, hi
haurà servei d'acoll ida, de
8.30h a 9h al Pavelló d'Es-
ports i de 1 3h a 1 3.30h a la
Piscina Municipal. També hi
haurà servei de menjador
de 1 3h a 1 5h a l'escola Ll içà
d'Amunt.
Preus i descomptes: Se-
guint la línia de fa quatre
anys, es mantenen preus i
descomptes. En el requadre
adjunt a la notícia podeu
veure els preus de les acti-
vitats i del servei de menja-
dor segons la durada (d'un
mínim de dues setmanes a
un màxim de cinc setma-
nes). El servei d'acoll ida és
gratuït. Els nens i nenes
empadronats a Lliçà d'A-
munt poden optar a des-
comptes. També els podeu
consultar en el requadre ad-
junt.
Inscripcions: Les inscripci-
ons per participar a les acti-
vitats esportives es poden
formalitzar del 2 al 27 de
maig, de dil luns a divendres,

de 8h a 1 3h i de 1 6.30h a
22h, al Pavelló d'Esports.
No s’acceptaran inscripcions
fora d'aquest termini, només
en casos justificats i derivats
de Serveis Socials. La ins-
cripció ha d'anar a càrrec
d'una persona major d'edat
que sigui el titular del comp-
te corrent on es domici l iarà
el pagament. La baixa de la
inscripció amb la devolució
de l’ import dels serveis
contractats es podrà fer fins
el 1 0 de juny; a partir
d'aquest dia no es retornarà
l ’ import dels serveis con-
tractats. Tot i això, les peti-
cions de baixa justificades
seran valorades per la
comissió pertinent.
Documentació: La docu-
mentació que cal aportar a
l 'hora de fer la inscripció és
la següent: fotocòpies de les
dades bancàries on apare-
gui el nom del titular del
compte corrent, del DNI del
titular del compte corrent i
de la targeta sanitària, i foto
actual de mida carnet del
participant. No es podrà for-
malitzar la inscripció si no es
porten tots els documents
necessaris.
Més informació: Pavelló
d'Esports (tel. 93 860 70 25;
c/e esports@ll icamunt.cat).

Preus (rebut domici l iat a la vostra entitat bancària)

Descomptes

Aquagim per a adults i gent
gran
La regidoria d'Esports orga-
nitza Aquagim per a adults i
gent gran.
AQUAGIM PER A ADULTS
(fins a 59 anys):
Dies: dil luns, dimecres i di-
vendres, del 27 de juny al 29
de jul iol .
Horari: L'horari serà de 9h a
9.50h.
Lloc: a la Piscina Municipal.
Preu: Aquesta activitat és
gratuïta per a les persones
abonades al gimnàs del Pa-
vel ló. Per a la resta, el preu
és de 34,50€ (rebut domici l i-
at a la vostra entitat bancàri-
a).
AQUAGIM PER A GENT
GRAN (més de 60 anys):
Dies i horaris: del 27 de
juny al 29 de jul iol .
- Grup 1 : di l luns i dimecres,
de 1 0h a 1 0.50h
- Grup 2: dimarts i di jous, de
9h a 9.50h
Lloc: a la Piscina Municipal.
Preu: Aquesta activitat és
gratuïta per a les persones
abonades al gimnàs del Pa-
vel ló. Per a les persones
empadronades a Lliçà
d'Amunt, 1 2€. Per a la resta,
el preu és de 24,50€. (Rebut
domici l iat a la vostra entitat
bancària).

Inscripcions: Les places
són limitades i les incripci-
ons s'han de formalitzar a
partir del 2 de maig i fins al
límit de places, de dil luns a
divendres, de 8h a 1 3h i de
1 6.30h a 22h, al Pavelló
d'Esports. No s’acceptaran
inscripcions fora d'aquest
termini, només en casos
justificats i derivats de
Serveis Socials. La baixa
de la inscripció amb la
devolució de l’ import es
podrà fer fins el 1 0 de juny;
a partir d'aquest dia no es
retornarà l ’ import. Tot i això,
les peticions de baixa
justificades seran valorades
per la comissió pertinent.
Documentació: La docu-
mentació que cal aportar a
l 'hora de fer la inscripció és
la següent: fotocòpies de les
dades bancàries on apare-
gui el nom del titular del
compte corrent, del DNI del
titular del compte corrent i
de la targeta sanitària del
participant. No es podrà for-
malitzar la inscripció si no
es porten tots els docu-
ments necessaris.
Més informació: Pavelló
d'Esports (tel. 93 860 70 25;
c/e esports@ll icamunt.cat)

Estiu esportiu
S'apropa l'estiu i la regidoria d'Esports proposa activitats esportives, per a totes les edats, per no quedar-se a casa i per
poder passar-ho bé durant les vacances d'estiu tot fent esport. I , es mantenen preus i descomptes, que s'homogeïnitzen
entre tots els Casals.

Els nens i nenes empadronats a Lliçà d'Amunt poden optar a descomptes (els descomptes no
són acumulables).
- S'apl icarà un 30% de descompte sobre el preu a les famíl ies nombroses o monoparentals i un
25% de descompte en la inscripció del segon fi l l o fi l la, de forma unitària, encara que els ger-
mans estiguin apuntats a diferents casals organitzats per l 'Ajuntament (aquest descompte s'a-
pl icarà al germà de menor edat) (aquests descomptes no són acumulables i la condició s'ha de
documentar amb fotocòpia del carnet de famíl ia nombrosa o monoparental en vigor, o fotocòpia
del l l ibre de famíl ia o DNI del segon germà més el seu comprovant d'inscripció).
- Les famíl ies que no percebin cap tipus de prestació econòmica podran gaudir de les Activitats
Esportives gratuïtament (cal sol· l icitar un informe i un certificat a la Regidoria de Serveis Soci-
als; prèviament, cal demanar cita (93 860 72 20)).

Activitats esportives per a nens i nenes

Per a totes les persones inscrites hi haurà una reunió informativa el di l luns 1 3 de juny, a les
1 8.30h, a l 'escola Ll içà d'Amunt (edifici 2, C. de Baronia de Montbui, 30-34).

Reunió informativa
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Casal d'Estiu
La regidoria de Joventut i el Grup d'Esplai han organitzat el Casal
d'Estiu, amb l'objectiu que els nens i nenes visquin al màxim les
vacances d'estiu. I , aquest any, amb preus més econòmics.

Al Casal d’Estiu els nens i
nenes podran passar
jornades plenes d’activitats
variades i dissenyades per
atendre totes les edats, a
través de les quals
construeixin coneixement de
manera autònoma, juguin de
manera cooperativa, creïn
vincles amb els seus iguals i
exprimeixin les experiències
de l’estiu al màxim. Una
d'aquestes activitats és la
piscina, on cada dia podran
jugar i refrescar-se.
Aquest casal s'adreça a nens
i nenes que aquest curs es-
colar 201 5-201 6 han fet de
P3 fins a 6è de Primària.
Dies: El Casal d'Estiu
començarà el 27 de juny i
finalitzarà el 29 de juliol. La
durada pot ser de 2, 3, 4 o 5
setmanes (En el cas de dues
setmanes, hauran de ser
consecutives).
Horari: Es pot triar entre
matí i tarda (de 8.30h a
1 6.30h) o només matí (de
8.30h a 1 3h).
Lloc: a l’escola Lliçà d'Amunt

Serveis: També s’ofereixen
els serveis d’acoll ida matinal
(de 7.30h a 8.30h) i de
menjador (de 1 3h a 1 5h).
Inscripcions: Les
inscripcions tindran lloc del 2
al 27 de maig, de dimarts a
divendres, de 9h a 1 2h, i
dil luns, de 1 6h a 1 9h, a
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament. No
s’acceptaran inscripcions ni
modificacions fora d'aquest
termini, només en casos jus-
tificats. L’ampliació de
setmanes addicionals fora
del termini d’inscripcions
s’acceptaran si no altera la
ràtio dels grups i, per tant, no
implica la necessitat d’un
altre monitor. No es retornarà
l’import de la quota si es
produeixen baixes fora de
termini o fora de
circumstàncies justificades,
que seran estudiades per
una comissió.
L’Ajuntament i el Grup
d’Esplai col•laboren
estretament amb la finalitat
d’educar entorn la vessant

afectivo-social: educar en
valors, educar per la igualtat,
educar per la pau i el
conflicte i educar per l’esperit
crític són els eixos principals
que fan de les activitats del
Casal d’Estiu quelcom més
que entreteniment, en fan
experiències vitals,
d’enriquiment i creixement
personal, d’adquisició
d’autonomia i consciència
democràtica.
Els organitzadors ens han
avançat quatre ratlles de
com serà el Casal d'Estiu
d'aquest any: "Vols viatjar
per les 4 dimensions de
l’univers? Surfejarem per
damunt les ones
gravitacionals i ens mourem
per la història i la prehistòria.
Veurem dinosaures,
coneixerem la Lucy,
l ’avantpassat de l’Homo
Sàpiens, pintarem a l’estudi
d’en Dalí, coneixerem el
patrici romà que dóna nom al
nostre pobleg Aquest estiu
al Casal viatgem a través del
temps!".

Preus

Descomptes (cal estar empadronat al municipi)

Informació

Es farà una reunió informativa per a pares i mares el dia 5 de maig, a les 1 9h, a la sala d'actes
de la Bibl ioteca Municipal Ca l'Oliveres. També hi haurà una reunió el dia 22 de juny, a les 1 9h,
a l 'escola Ll içà d'Amunt, per a pares i mares dels nens i nenes inscrits, on es podrà conèixer
l 'equip de monitors i monitores, la programació del Casal d'Estiu i resoldre dubtes.

Reunió informativa

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l 'OAC de l'Ajuntament (dins del període i l 'horari
d'inscripcions), a l 'Espai Jove El Gall iner (93 860 70 01 ), al web municipal www.l l icamunt.cat i
al web de Joventut www.espaijovegall iner.cat.

- 25% segon germà i 30% famíl ies monoparentals i nombroses, apl icat a tots els membres en
aquest darrer cas. Els descomptes s’apl icaran només en la quota de matí. Cal presentar l l ibre
de famíl ia i carnet de famíl ia nombrosa. S’apl icarà aquesta quota si es tenen germans o
germanes apuntats als casals organitzats per l 'Ajuntament.
- Beques per a famíl ies que no cobrin cap prestació econòmica. Cal sol· l icitar-la des de Serveis
Socials.

Casal Jove
Després de l 'èxit de participació de l 'any
passat, la regidoria de Joventut torna a
organitzar el Casal Jove, amb l'objectiu que
els joves passin unes vacances d'estiu
plenes d'activitats.
Algunes de les activitats que
hi haurà al Casal Jove se-
ran: piscina diària, excursi-
ons a la platja, tal lers
creatius, esports, jocs diver-
sos i també una excursió de
tot un dia, amb l'objectiu que
sigui un espai de trobada, de
coneixença i d'aprendre co-
ses noves de forma diverti-
da.
Aquest casal s'adreça a jo-
ves que aquest curs escolar
201 5-201 6 han fet 1 r d'ESO
i fins als 1 7 anys.
Dies: El Casal Jove tindrà
l loc del 4 al 29 de jul iol .
Horari: L'horari serà de 9h a
1 3.30h.
Lloc: es farà a l 'Institut
Hipàtia d'Alexandria i, pun-
tualment, a l 'Espai Jove El

Gall iner.
Serveis: També s’ofereix
servei de menjador, de
1 3.30h a 1 5h, al menjador
de l 'escola Ll içà d'Amunt.
Inscripcions: Les
inscripcions tindran l loc del 2
al 27 de maig, de dimarts a
divendres, de 9h a 1 2h, i
di l luns, de 1 6h a 1 9h, a
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament. No
s’acceptaran inscripcions ni
modificacions fora d'aquest
termini, només en casos
justificats. No es retornarà
l ’ import de la quota si es
produeixen baixes fora de
termini o fora de les
circumstàncies justificades,
que seran estudiades per
una comissió.

Preus

Descomptes (cal estar empadronat al municipi)

Informació

Es farà una reunió informativa per a pares i mares el dia 5
de maig, a les 1 9h, a la sala d'actes de la Bibl ioteca Munici-
pal Ca l'Oliveres. També hi haurà una reunió el dia 20 de
juny, a les 1 9h, al mateix l loc, per a pares i mares i joves
inscrits, on es podrà conèixer l 'equip de monitors i monito-
res, la programació del Casal Jove i resoldre dubtes.

Reunió informativa

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l 'OAC de l'Ajun-
tament (dins del període i l 'horari d'inscripcions), a l 'Espai
Jove El Gall iner (93 860 70 01 ), al web municipal www.l l ica-
munt.cat i al web de Joventut www.espaijovegall iner.cat.

- 1 5% de descompte per a socis i sòcies de l 'Espai Jove El
Gall iner (s'ha de presentar el carnet o el comprovant de la
inscripció).
- 25% segon germà i 30% famíl ies monoparentals i
nombroses, apl icat a tots els membres en aquest darrer cas.
Els descomptes s’apl icaran només en la quota de matí. Cal
presentar l l ibre de famíl ia i carnet de famíl ia nombrosa.
S’apl icarà aquesta quota si es tenen germans o germanes
apuntats als casals organitzats per l ’ajuntament.
- Beques per a famíl ies que no cobrin cap prestació
econòmica. Cal sol· l icitar-la des de Serveis Socials.
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La propera sessió de Con-
tes al vol de la Bibl ioteca
Ca l 'Ol iveres, que tindrà l loc
el dissabte 1 4 de maig a les
1 1 h, ens porta el conte "En
Bum i el tresor del pirata" a
càrrec de la Companyia
Homenots. La sinopsi diu
així: "En Bum és un elefant
que una nit s’assabenta que
a la platja de la Mitja Lluna
hi ha un tresor amagat.
Farà tots els possibles per
trobar-lo amb els seus

amics. Però, se’n sortirà?".
Es tracta d'una història on
els nens i nenes han de
trobar un tresor pirata al
ri tme d'una bateria i uns
instruments de percussió
que el ls mateixos toquen.
Aquesta és una divertida
manera que els nens i ne-
nes s'introdueixin en el món
de la bateria.
Les sessions de Contes al
vol estan adreçades a nens
i nenes a partir de 4 anys.

Introducció al món de la
bateria, a Contes al vol

Natura i alimentació saludable, temes estrella
de les activitats de maig de la Biblioteca
Durant aquest mes de maig, la Bibl ioteca Ca l'Oliveres té
organitzades tot un seguit d’activitats amb la natura i l ’al imentació
saludable com a protagonistes. Com cada maig, celebrarem la diada
de Sant Ponç, patró dels herbolaris, amb el Taller de plantes
aromàtiques i medicinals i el Sorteig d’un lot de l l ibres entre aquelles
persones que participin al Concurs de les Olors. A més, podrem
assistir a una xerrada i un col· loqui sobre el producte agroalimentari
de proximitat i ecològic. I tindrem una exposició sobre el riu Tenes.

Cultiva salut! Cultiva els
teus remeis
Taller a càrrec de Bea Quin-
tana.
El nostre balcó, hort o jardí
pot ser una farmaciola verda
per a tota la famíl ia.
Dissenyar el nostre cultiu en
funció dels nostres
problemes de salut ens
permetrà gaudir d'un hort
medicinal i treure'n el màxim
partit. I , a més de cultivar els
nostres remeis, ens
assegurarà una planta de la
màxima qualitat, sense
tòxics i de K.O.
Com ja deia Hipòcrates fa
més de 2.000 anys, "que els
al iments siguin el teu únic
medicament". Les plantes
aromàtiques, les condi-
mentàries i les hortícoles
poden ser la teva medicina
diària.
En aquest tal ler, que es
realitzarà el di jous 1 2 de
maig de les 1 8h a les 20h,
coneixerem les plantes
imprescindibles en un hort
medicinal, les seves virtuts
terapèutiques i alguns
remeis, així com consells
per cultivar-les amb èxit. A
més, qui vingui es podrà
endur planter per començar
el jardí a casa.
Les persones interessades a
participar-hi cal que
s’inscriguin a partir del 2 de
maig, ja que les places són
limitades.

Del territori al cistell:
productes locals, qualitat,
proximitat i salut
Jordi Puig ens oferirà una
xerrada divulgativa, el di jous
1 9 de maig a les 1 9h a la
sala d'actes de la Bibl ioteca,
sobre productes
agroalimentaris de
proximitat amb l’objectiu de
promoure la difusió
d'aquests productes en un
context local i conscienciar
la població de la importància
del seu consum i de la
riquesa que la majoria de
municipis del Vallès Oriental
tenen d’aquests productes.
Jordi Puig Roca,
ambientòleg especial itat en
canvi cl imàtic, investiga
actualment a l ’ ICTA (Institut
de Ciència i Tecnologia
Ambiental de la UAB) en el
camp de l’agrobiodiversitat

cultivada. Ha publicat
diversos articles científics,
algun d’el ls en revistes
d’impacte internacional. La
seva darrera publicació és
l ’Hort del segon origen,
manual divulgatiu de
producció de varietats locals
d’hortal isses i fruiters, que
podeu trobar a la Bibl ioteca.
Per complementar la
xerrada es farà un petit tast
de productes locals.

La cistella de proximitat
Col· loqui a càrrec de La
Kosturica i Can Quimet Gall.
Entre el 20 i el 29 de maig
se celebra la Setmana Bio
per l 'al imentació ecològica,
una iniciativa que agrupa un
seguit d’actuacions amb
l'objectiu comú de
promocionar i donar a
conèixer el sistema de
producció i al imentació
ecològic, i difondre'l i
promocionar-lo.
En el marc d’aquestes
actuacions, la Bibl ioteca
proposa un col· loqui entorn
l ’horta ecològica i de
proximitat de la mà de dos
agents agroalimentaris
locals com són La Kosturica
i Can Quimet Gall . Tots dos,
en les seves diferents
vessants, promouen,
cultiven i difonen una horta
de qualitat, producte de la
terra sa i de proximitat.
El col· loqui busca la
interacció entre els ponents i
el públic per tractar la
importància del producte
local i les estratègies per
promoure’n la recuperació,
els criteris que hem de tenir
en compte a l’hora d’omplir
el cistel l , les diferències
entre ecològic i de proximi-
tat, i els valors nutritius i
efectes positius sobre la
salut que tenen les varietats
fetes al costat de casa.
Així doncs, les persones que
vinguin el di l luns 30 de maig
a les 1 8:30h a la Bibl ioteca
podran assistir, participar i
alhora gaudir d’un col· loqui
entre la Maria de La
Kosturica i l ’Ariadna de Can
Quimet Gall . Totes dues ens
explicaran les seves
experiències personals, què
fan, com ho fan i perquè ho
fan, alhora que es debatrà
quins són els mètodes

d’actuació més populars en
el cultiu d’al iments.

Concurs de les olors.
Sorteig d’un lot de llibres
sobre plantes i herbes
medicinals
Del 2 al 31 de maig, tothom
que vingui a la Bibl ioteca
podrà identificar les aromes
d'unes plantes medicinals
que es proposaran i qui les
encerti participarà en el
sorteig d’un lot de l l ibres
sobre plantes medicinals.

Exposició fotogràfica “El
riu Tenes”
A càrrec d'alumnes de
l’ Institut Hipàtia.
Alumnes de 2n d'ESO de
l'institut Hipàtia d'Alexandria,
dins del projecte "Apadrinem
el Tenes", van fer una
sortida, seguint la vora del
riu, fins a l 'ermita de Santa
Justa. Les imatges
exposades són fruit
d'aquesta sortida. 1 5 visions
molt personals del riu que
envolta Ll içà d’Amunt.
L’exposició es pot visitar del
2 al 31 de maig a la primera
planta de la Bibl ioteca. La propera sessió de Niu de

paraules de la Biblioteca Ca
l'Oliveres, que tindrà lloc el
dissabte 21 de maig a les
11 h, porta per títol "Poetes a
pèl!". Es tracta d'un taller, a
càrrec de Montse Dulcet, on
jugarem a ser poetes,
coneixerem petits poemes i
podrem viure una petita
performance poètica. Veure
al món a través dels ulls de la
poesia és veure al món amb

tots els sentits i fent un ús de
tots ells per poder gaudir-los.
Us animeu a ser cuiners de
paraules, músics de carrer i
tot el que faci falta per poder
entrar en un món on els
sentits es fan paraules?
Aquestes sessions estan
adreçades a famílies amb
infants fins als 3 anys. Les
places són limitades i per
participar-hi cal inscriure's
prèviament.

"Poetes a pèl!", a Niu de
paraules

L'Escola d'Anglès ens oferirà
l'Hora del conte en anglès el
divendres 20 de maig a les
1 7.30h a la Biblioteca Ca
l'Oliveres.
En aquesta sessió s’explicarà
el conte “Tiddler”. En Tiddler
és un peix amb molta
imaginació que sempre

s’inventa històries
d’aventures quan arriba tard
a l’escola, fins que un dia...
En acabar la sessió es farà
com a manualitat un got de
plàstic decorat amb peixos.
Aquesta activitat està
adreçada a nens i nenes a
partir de 4 anys.

Hora del conte en anglès

La Bibl ioteca Ca l’Oliveres,
en el seu propòsit d’apropar
les tecnologies de la
informació als seus usuaris,
torna a programar el tal ler
d’ informàtica de nivel l bàsic,
que es portarà a terme
durant el mes de maig i
principis de juny, els dimarts
i di jous, de 1 7h a 1 9h.
S'hi poden apuntar totes
aquelles persones que
tinguin uns coneixements
mínims d’informàtica;
tindran prioritat les

empadronades a Lliçà
d’Amunt.
Es tractarà el sistema
operatiu Windows, es faran
cerques a Internet i gestió
del correu electrònic, es
treballarà un text amb el
processador de textos Word
i es tocarà el tema de les
xarxes socials, creant un
perfi l a Facebook.
Les places són limitades i
les inscripcions s'han de fer
a la mateixa bibl ioteca, a un
preu de 6 €.

Taller d'informàtica de nivell
bàsic
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Veredictes i exposicions dels concursos de
Punts de llibre i de Dibuix i Pintura per a
Joves i Adults

Amb tots els trebal ls pre-
sentats al IV Concurs de
punts de l l ibre organitzat
per la regidoria de Cultura
s'ha muntat una exposició
que es podrà veure fins al 6
de maig a la bibl ioteca.
Els guanyadors d'aquest
concurs han estat els
següents:
- categoria de 5 a 8 anys:
Paula Sánchez Torreci l las
- categoria de 9 a 1 1 anys:

Nerea J imenez Perales
- categoria de 1 2 a 1 7
anys: Nayda Anaya Fer-
nandez
- categoria de 1 8 a 30 anys:
Veronica Garrido Molero
Els seus punts de l l ibre es
donaran en el servei de
préstec de la bibl ioteca.
De la mateixa manera, amb
totes les obres presentades
al I I I Concurs de dibuix i
pintura per a joves i adults

El termini de recepció d'obres
per a la 1 2a edició del con-
curs fotogràfic Memorial Joan
Soley, organitzat per l'Ajunta-
ment amb la col· laboració del
fotògraf lliçanenc Màrius
Gómez i amb el patrocini de
Casanova Foto, s'acaba el
divendres 1 3 de maig. Les
obres s'han de lliurar al
mostrador principal de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, de

dilluns a divendres, de 1 6h a
20.30h, i de 1 0h a 1 4h els
dimecres, divendres i dissab-
tes.
El veredicte i el lliurament de
premis tindrà lloc el divendres
27 de maig, a les 1 9.30h, a la
sala d’actes de la biblioteca,
coincidint amb l'obertura de
l'exposició que s'ha muntat
amb les fotografies
seleccionades.

1 2è Concurs de Fotografia
Memorial Joan Soley

Punts de llibre guanyadors

Festival de cloenda
d'activitats esportives
El festival de cloenda de les
activitats esportives infantils i
per a adults que es realitzen
al Pavelló d’Esports tindrà
lloc el diumenge 29 de maig
a les 1 2h al mateix pavelló.
Tots els esportistes

participants oferiran una
exhibició de les activitats
que han estat realitzant
durant la temporada 201 5-1 6
com Steps, Fitball, Jazz, Gim
Jove, activitat física de gent
gran, etc.

Dibuix guanyador

organitzat per la Bibl ioteca
Ca l ’Ol iveres i l ’Espai Jove
El Gal l iner s'ha muntat una
exposició que també es
podrà veure fins al 6 de
maig a la bibl ioteca.
Jaume Tusel l Puigdomè-
nech ha estat el guanyador
d'aquest concurs i el seu
dibuix es plasmarà en un
dels vidres de la bibl ioteca,
on hi l lu irà durant un mes,
com a mínim.

L'alumnat de 2n d'ESO de
l'INS Lliçà ha participat en un
projecte artístic, coordinat per
la professora Teresa Prió,
basat en l'aprofitament de
llibres descatalogats o
rebutjats per la biblioteca de
l'institut.
En aquest projecte, 1 05
llibres vells adopten una nova
forma i una nova funció, es
converteixen en objectes
escultòrics i, alhora, verbals.
Les paraules s’esculpeixen
plec a plec a les pàgines dels
llibres, jugant amb els efectes

de la llum.
Aquests objectes nous,
disposats a la biblioteca,
l'espai que els és més
propici, ens permeten llegir
un poema inèdit de Lluís
Oliván, “Llibres vells”.
La instal· lació “Llibres vells”
va estar exposada a la
biblioteca de l'INS Lliçà
durant la setmana de Sant
Jordi i, aquest mes de maig,
del dia 4 a les 1 8h, que hi
haurà la inauguració, fins al
dia 30, es podrà visitar a la
Biblioteca Ca l'Oliveres.

"Llibres vells", un projecte
artístic d'alumnes de l'INS Lliçà
a la Biblioteca

L'actor i humorista Peyu en el proper
MUDA'T 2.0
A"iTime", Peyu es transforma en un Steve Jobs a la catalana.

El tercer espectacle progra-
mat dins de l'edició
d'enguany del cicle MUDA'T
2.0 és "iTime", dirigit per Jo-
an Roure, on l'actor i humo-
rista Peyu es transforma en
un Steve Jobs a la catalana i
ens ofereix un monòleg amb
grans dosis d’humor que no
ens deixarà indiferents. La
sinopsi de l'espectacle diu
així: "Time Corporation,
reconeguda empresa
americana del sector de la
cronos-science, presenta en
exclusiva mundial una
aplicació que canviarà el
món. El que Juli Verne ja va
imaginar en la seva mítica
novel· la, i que més endavant
Herbert George Wells també
va escriure, i que finalment
l’any 1 960 George Pal va dur
al cine, la fantasia de
controlar el temps, avui és
una realitat. Preparin-se per
fer un viatge inoblidable, un
viatge que els canviarà la
vida. Gràcies a iTime avui

podran viatjar en el temps.
Agafin-se a les seves
butaques, benvinguts a l’únic
lloc del món on
veritablement es poden
controlar el temps, l ’espai i
les emocions."
Aquest espectacle tindrà lloc
el dissabte 1 8 de juny, a les
21 h, a l'ateneu L'Aliança. El
preu de les entrades és de
1 0 euros si es compren

anticipadament i per als
socis de l'ateneu, i de 1 2
euros si es compren a la
taquil la. Les entrades
anticipades es poden
adquirir des del 23 de maig
fins al dia abans, el diven-
dres 1 7 de juny, a les 1 3h
online, a través del web mu-
nicipal, o a l'OAC de
l'Ajuntament. La taquil la
s'obrirà el mateix dissabte 1 8
de juny a les 20h.
L'aforament és limitat.
Recordem que les persones
que es troben en situació
d'atur i els menors de 30
anys empadronats al
municipi tenen un descompte
directe de 2 euros sobre el
preu de l'entrada presentant
algun document que ho
acrediti; aquests descomptes
no són acumulables i són per
a un màxim de dues
entrades, en el cas de les
persones aturades, i d'una
entrada, per als joves
menors de 30 anys.
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Classes d'hipopressius al
gimnàs del Pavelló

L'Ajuntament presenta cinc Rutes Saludables
El 6 d'abril, coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física, l’Ajuntament
va fer la presentació oficial de les “Rutes Saludables”, que les regidories
d’Esports i Salut Pública han impulsat en el marc del programa PAFES (Pla
d’Activitat Física, Esport i Salut).
L’acte, que va tenir lloc a la
Biblioteca Ca l’Oliveres, va
comptar amb els parlaments
de les autoritats locals
implicades en la iniciativa i de
Judit Dalmau, doctora de la
Vall de Tenes. Després de la
presentació, autoritats i
assistents, van fer un tram del
recorregut d’una de les rutes
proposades.
El regidor d’Esports, Manel
Busquets, va donar el tret de
sortida a la presentació
parlant del paper de la
regidoria en la promoció de
l’activitat física principalment
adreçada a aquelles
persones que no practiquen
l’esport de manera assídua,
per edat o per limitacions
físiques. El regidor va remar-
car el baix cost del projecte i
les múltiples avantatges que
comporta. També va asse-
nyalar que des de la regidoria
es complementa aquesta
iniciativa amb altres com les
classes de Pilates i,
properament, classes de Ioga
i Gimnàstica hipopressiva i
Xerrades sobre activitat física
i alimentació.
Mariona Pedrerol, regidora de
Salut Pública, va explicar
l’origen del grup de treball
PAFES, del qual és membre
el CAP de la Vall del Tenes, i
el seu objectiu de capacitar
professionals de la Salut i de
l’Esport per prescriure
l’activitat física i condicionar
l’entorn per fer rutes
saludables. Va ser el PAFES
de la Vall del Tenes qui va
encomanar aquest projecte a
l’Ajuntament. Per concloure la
seva intervenció, la regidora
de Salut, amb motiu del Dia
Mundial de l’Activitat Física,
va parlar de la incidència de
l’exercici físic en la salut i de
la importància d’inculcar la
seva pràctica des de la
infància.
La Doctora Judit Dalmau,
Metge de família de la Vall de
Tenes i directora de l’equip
d’Atenció Primària de la Vall
del Tenes, va mostrar el seu
agraïment per la posada en
marxa del projecte i va expli-
car que les Rutes Saludables
són una eina de gran valor
per als professionals per
poder-les prescriure. La
doctora també va parlar dels
múltiples avantatges de
l’activitat física per a la salut,
però també des del punt de
vista social.
El tècnic de la regidoria
d’Esports, Ferran Vidal, va
explicar cadascuna de les
cinc rutes definides, a través
dels plànols del recorregut.
També va mostrar la

senyalització que els usuaris
podran trobar al llarg del
recorregut dels diversos
itineraris, que incorpora un
codi QR que permet ampliar
la informació de cada ruta.
L’Alcalde, Ignasi Simón,
encarregat de la cloenda de
l’acte, va iniciatr el seu
discurs agraint el treball
transversal dut a terme, tant
dins com fora de
l’Ajuntament, per posar en
marxa el projecte. També va
assenyalar l’entorn privilegiat
del municipi, que facilita la
definició d’aquestes rutes. Per
finalitzar, l’Alcalde va
encoratjat la gent per a la
seva utilització i, als agents
implicats en el projecte, per a
la seva promoció.
El passat 11 d’abril, des de la
regidoria d’Esports, es va po-

sar en marxa l’activitat “Vine
a caminar” amb l’objectiu de
fer acompanyaments per fer
les Rutes Saludables i
promoure la seva pràctica.

Una altra activitat nova del
gimnàs del Pavelló
d'Esports, que complemen-
tarà les activitats físiques
organitzades per la regidoria
d’Esports adreçades a totes
aquelles persones que volen
realitzar activitats esportives
que aportin beneficis a nivell
de salut però que no suposin
un treball físic d’alta
intensitat, són les classes
dirigides de Kundalini Ioga,
que començaran a partir del
dia 2 de maig.
El ioga és una tècnica
ancestral que neix amb
l'objectiu de mantenir cos i
ment sans.
Kundalini Ioga treballa sobre
el cos i la ment. Combina
asanas o postures de ioga,
respiració (pranayama),
relaxació i meditació, i uti l itza
el cant de mantras o sons
sagrats en la meditació.
Cada classe és diferent i en
cadascuna d'elles es treballa
un aspecte del cos (sistema

nerviós, sistema limfàtic,
sistema digestiu, etc.). Els
beneficis del Kundalini Ioga
són, entre altres, reducció
del dolor d'espatlla, l 'equil ibri
del sistema nerviós,
hormonal i metabólic,
augment de l'energia i
sensació de benestar i
equil ibri.
Kundalini Ioga és un dels
iogas més antics. Era un
ioga secret reservat per a
bramans, prínceps i grans
ioguis pel seu gran poder i
l 'extraordinària rapidesa dels
seus efectes.
Inici: dil luns 2 de maig
Horari: dil luns de 1 0.1 0h a
11 .00h i dijous de 1 5’1 5h a
1 6.05h
Lloc: Sala 2 del gimnàs del
Pavelló d'Esports
Informació: al Pavelló
d’Esports, de dil luns a diven-
dres, de 8h a 1 3h i de 1 6.30h
a 22h
Preu: Consultar al Pavelló
d’Esports.

Ioga, una altra activitat nova
del gimnàs del Pavelló

La Regidoria d’Esports vol
potenciar activitats físiques
adreçades a totes aquelles
persones que volen realitzar
alguna activitat física que
aporti beneficis a nivell de
salut però que no suposi un
treball físic d’alta intensitat,
com algunes activitats que no
són aconsellables per
segons quines patologies
físiques.
Actualment, ja s’estan
impartint classes de Pilates i
hi ha el programa de les
Rutes Saludables que es va
inaugurar el passat 6 d’abril,
però es vol anar ampliant
l’oferta d’aquest tipus
d’activitats.
Per això, dins de tot el ventall
d’activitats dirigides que
s’ofereixen al gimnàs del
Pavelló d’Esports, ara s'han
introduït com a novetat les
classes d’hipopressius.
La Regidoria d’Esports vol
anar oferint altres activitats
d'aquest tipus com poden ser
el Ioga, estiraments,
xerrades d’alimentació, etc.

per completar aquest
programa de Salut.
A les classes d’Hipopressius
es treballa bàsicament el sòl
pèlvic, aconseguint una
millora de la postura corporal,
de l’equilibri i de la funció
respiratòria, es redueix el
perímetre de la cintura, es
preveuen possibles hèrnies,
s'aconsegueix rehabilitar la
faixa abdominal després de
l’embaràs, disminuir els
problemes d’esquena i de la
incontinència urinària, i també
s'aconsegueix la revitalització
de les funcions sexuals.
Les classes tindran lloc els
dimarts i dijous de 1 0.1 0h a
1 0.50h o els dilluns i dimecres
de 21 .1 0h a 21 .50h, a la Sala
2 del gimnàs del Pavelló
d’Esports.
Per participar-hi, cal abonar-
se al gimnàs. Les places són
limitades.
Per a més informació:
recepció del Pavelló
d’Esports, de dilluns a
divendres de 8h a 1 3h i de
1 6.30h a 22h.

Xerrada: Alimentació saludable
La regidoria d’Esports ha or-
ganitzat una xerrada sobre
alimentació saludable seguint
una dieta mediterrània.
S’explicaran les pautes a
seguir per fer-la correctament
i com planificar un menú
setmanal que, complementat

amb la pràctica d’activitat físi-
ca, pot ser una bona
combinació saludable.
Ponent: Esther Manresa
Dia i hora: dimarts 3 de maig
a les 1 9h
Lloc: sala d’actes de la
Biblioteca Ca l'Oliveres
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Propera xerrada sobre educació per a famílies
La propera de les xerrades
sobre educació per a famí-
l ies, organitzades per la Re-
gidoria d’Educació, anirà
adreçada a famíl ies amb fi l ls
i fi l les de cicle superior (4t,
5è i 6è) de Primària.
En aquesta xerrada, titulada
“Noves tecnologies", a
càrrec de David Sanitjas, es
pretén reflexionar sobre l ’ús
actual de pantal les, conèixer
els riscos que es poden
derivar del seu ús

inadequat, dotar d’eines per
poder gestionar la relació
amb les pantal les i conèixer
els bons usos que podem
fer de les noves tecnologies.
La xerrada tindrà l loc el di-
marts 1 0 de maig, a les 1 9h,
a l 'institut Hipàtia d'Alexan-
dria.
Per participar-hi és
important que ompliu el
formulari d’ inscripció que
trobareu al web municipal
www.l l icamunt.cat.
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Properes dates de
preinscripció per al curs
escolar 201 6-201 7
Els propers terminis de
presentació de sol· licituds per
a la preinscripció escolar del
curs 201 6-201 7 són:
- Les dates de preinscripció
per a les llars d'infants seran
del 2 al 1 3 de maig.
- I , per al batxillerat i els cicles
formatius de grau mitjà de
formació professional i d'arts
plàstiques i disseny, tot i que

les dates de preinscripció en-
cara no havien sortit publica-
des oficialment en el moment
de tancar l'edició del butlletí,
podrien ser del 1 8 al 25 de
maig.
Per fer la sol· licitud de preins-
cripció cal trucar al centre de
preferència i demanar dia i
hora per portar la documen-
tació corresponent.

Primers resultats de les
preinscripcions escolars
La preinscripció escolar per
al curs 201 6-201 7 de segon
cicle d'educació infanti l ,
educació primària, centres
integrats i educació se-
cundària obligatòria va tenir
l loc del 30 de març al 7
d'abril .
Durant aquest període, hi ha
hagut un total de 92 alumnes

preinscrits al curs de P3 de
les escoles del municipi, de
1 43 nens i nenes censats.
Pel que fa a les preinscripci-
ons d'Educació Secundària
Obligatòria (ESO), hi ha
hagut una demanda total de
1 55 sol· l icituds al 1 r curs
d'ESO entre els dos instituts,
de 21 0 nois i noies censats.

Jornada de portes obertes a
l'institut Lliçà per Batxillerat i
Cicles Formatius
L'Institut Lliçà farà una jor-
nada de portes obertes el
dil luns 9 de maig a partir de
les 1 8h per a les persones

interessades en els estudis
de Batxil lerat i Cicles For-
matius, que properament
s'hauran de preinscriure.

Jornada de portes obertes a
l'escola de música
L'Escola de Música La Vall
del Tenes farà una jornada de
portes obertes; serà el diu-
menge 8 de maig, de les 1 0h
a les 1 3h. Es podrà assistir a
assaigs de diferents

formacions, s´explicarà
breument el funcionament de
l´escola i de l´oferta formativa
i, de 11 :30h a 1 3h, hi haurà
concert a l´aire lliure a càrrec
dels combos.
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El passat mes de març, el Mercat Setmanal dels diumenges va
complir 20 anys.

20 anys del Mercat Setmanal

Als seus inicis, l 'any 1 995, el
Mercat Setmanal dels diu-
menges estava previst per un
màxim de 95 parades que, al
cap de poc temps, ja es va
veure que eren insuficients.
Tres anys després de la
inauguració ja es
comptabilitzaven 11 3
parades. Així doncs, els
primers anys van ser
d’ajustaments fins
aconseguir l’estabilització en
un nombre màxim de
parades que permetessin un
equilibri en l’oferta de
productes.
Avui, el Mercat Sertmanal
compta amb 1 06 parades,
pràcticament ocupades en la
seva totalitat (1 03), que
abasten una àmplia gamma
de productes: pesca salada,
fruita, verdura, planter, xar-
cuteria, formatgeria, venda
de roba, estris de cuina,
dietètica, marroquineria, bi-
juteria, calçat i cosmètica,
que el fan un dels mercats
setmanals més visitats dels
voltants els diumenges al
matí.
La ubicació es manté tal i
com inicialment es va confi-

gurar: al carrer de l’Aliança,
des del carrer de Folch i
Torres fins a l'avinguda dels
Països Catalans, i al l larg de
l'avinguda dels Països
Catalans, des del carrer de
Barcelona fins a la rotonda
del Tricentenari.
La regidoria de Comerç,
Consum, Turisme i Empresa
considera que el mercat set-
manal és una eina important
de desenvolupament econò-
mic pel poble, que comple-
menta el comerç tradicional,
els quals es volen potenciar
juntament amb el turisme.

Publicitat



Protecció Civil amb les escoles
A finals de gener, Protecció
Civil del nostre municipi va
impartir tallers sobre primers
auxilis als alumnes de l'escola
Rosa Oriol. I , a mitjans de fe-
brer, aquesta associació de
voluntaris va acompanyar els
alumnes de l'Institut Hipàtia
d'Alexandria en una jornada
de neteja d'abocaments al riu
Tenes. En aquesta activitat, a
més d'altres deixalles, es va
trobar una ampolla de plàstic
tapada plena d'oli de motor

Prevenció per al control del mosquit tigre

Característiques
El mosquit tigre (Aedes
albopictus) és originari del
sud-est asiàtic. L'estiu de
2004 es va detectar per
primera vegada a Catalunya.
Se n'estima l'arribada uns tres
anys abans i, per ara, es
desconeixen l'origen de la
infestació i la via d'entrada. El
període d'activitat del mosquit
tigre asiàtic a Catalunya
comprèn des del mes de
maig fins al mes de
novembre. El moment de
màxima expansió de l'espècie
es dóna el mes de setembre.
El mosquit adult fa entre 2 i
1 0 mm. Se'l reconeix per les
ratlles blanques al cap i al
cos. Els ous i les larves viuen
en petites masses d'aigua
estancada, en àrees
exteriors, properes a la
presència humana. No els
agrada posar els ous en
aigües en moviment ni en
masses d'aigua grans. Volen
només fins a uns 400 metres
del lloc de cria.
És actiu sobretot de dia i
principalment a l'exterior de
les cases, i s'amaga en àrees
ombrívoles.
Les femelles produeixen
molèsties a causa del nombre
tan elevat de picades que fan.
De moment, a Catalunya no
actua com a portador de cap
malaltia.

Efectes
L'efecte negatiu d'aquesta
espècie sobre la població és
una pèrdua de la qualitat de
vida a causa de les
nombroses picades i, encara
que els riscos sanitaris per
transmissió de malalties són
molt reduïts, no són absents,
ja que a Itàlia es va detectar
un brot de Chikungunya,
malaltia que té com a vector
el mosquit tigre asiàtic. El
virus del Zika també es pot
contagiar a través d’aquest
mosquit. Existeix el risc
d'altres danys econòmics
indirectes sobre el turisme,
l'activitat industrial o el mercat

immobiliari, així com la
incidència ambiental sobre la
biodiversitat, per
desplaçament d'espècies
autòctones.

Prevenció
La prevenció és el millor
mètode de control d'aquest
mosquit. El més important i
efectiu és evitar la posta
d'ous i el creixement de les
seves larves aquàtiques, i
eliminar tots els punts d'aigua
on pot créixer. L'aplicació
d'insecticides sobre el
mosquit adult no és un
mètode eficaç per controlar-
ne la plaga. Per això, cal
evitar les acumulacions
d'agua a casa:
- Buidar dos cops per
setmana els recipients de
l'exterior que puguin acumular
aigua: joguines, cendrers,
gerros, galledes, plats sota
els testos, plats d'animals
domèstics, piscines de
plàstic, etc.
- Buidar dos cops per
setmana o tapar amb tela
mosquitera espessa els
safareigs i les basses petites.
- Evitar acumulacions d'aigua
en zones de drenatge o
canals de desguassos.
- Evitar els forats i les
depressions del terra on es
pugui acumular aigua i tapar
els forats dels troncs d'arbres
omplint-los de sorra.
- Eliminar l'aigua dels
recipients on trobem larves

del mosquit.
Podem evitar l'entrada del
mosquit als edificis instal· lant
teles mosquiteres que
n'impedeixin el pas per
finestres, portes i altres
obertures.
Per evitar les picades és
recomanable que porteu roba
de màniga llarga i pantalons
llargs (millor si són de color
clar), així com mitjons.
Per curar les picades renteu i
desinfecteu bé la zona de la
picada. El tractament és
simptomàtic; en cas que
persisteixin les molèsties
consulteu el vostre metge.
Si opteu per utilitzar un
repel· lent cal:
- Fer-lo servir només a
l'exterior i durant el temps
necessari, i complir
estrictament les instruccions
d'ús, especialment el nombre
d'aplicacions diàries
permeses.
- No aplicar-lo en nens
menors de 2 anys. En nens
més grans s'evitarà sempre
que es pugui i mai no es
posarà a les mans dels
infants, ja que se les poden
portar a la boca o als ulls.
- No és aconsellable aplicar-lo
a la roba.
- Quan ja no sigui necessari
el repel· lent, cal netejar bé la
pell amb aigua i sabó.
- Si presenteu algun tipus de
reacció a la pell, renteu-vos
bé la zona amb aigua i sabó, i
consulteu el vostre metge.

El període d'activitat del mosquit tigre a Catalunya comprèn des del
mes de maig fins al mes de novembre. El més efectiu és evitar la
posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar
tots els punts d'aigua on pot créixer.

Banderes a mitja asta per l'accident de Freginals
L'Ajuntament es va sumar
als dos dies de dol oficial
decretats per la General itat
per les víctimes de l'accident
d'autobús que va tenir l loc el
passat 20 de març a
Freginals, on van perdre la
vida tretze estudiants
d'Erasmus de la Universitat
de Barcelona. Per això, les
banderes del Consistori van
onejar a mitja asta.
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Canvi d'horari de la
deixalleria del centre
El Consorci per a la gestió
dels residus ha canviat
l 'horari de la deixal leria del
centre i no obrirà dimarts al
matí; per tant, estarà tanca-

El Departament de Terri tori
i Sostenibi l i tat sumarà una
persona de cada municipi
del tram de la C-1 7 de Pa-
rets a Granol lers a l 'equ ip
redactor i al de la conse-
l leria que trebal len la
redacció del projecte per

constru ir un tercer carri l i /o
calçades laterals, en res-
posta a la petició de més
diàleg expl ici tat per alcal-
des i regidors de Parets,
Granol lers, Mol let, Cano-
vel les, Montmeló, la Lla-
gosta i Ll içà d 'Amunt.

Representants dels
ajuntaments a l'equip redactor
del tercer carril de la C-17

de vehicle i una bossa de verí
mata-rates, que representa-
ven clarament un risc
d'enverinament per a la fauna
del riu i que ve al riu. Els
alumnes de l'Institut Hipàtia
d'Alexandria fan aquesta jor-
nada de neteja d'abocaments
al riu Tenes cada divendres
durant dues hores, una gran
tasca que deixa al descobert
que cal més civisme i res-
pecte per al medi natural per
part dels nostres ciutadans.

da des de diumenge fins el
dimarts a la tarda.
A continuació us actual itzem
els horaris de les deixal leri-
es del nostre municipi:

Notícies de l'Ajuntament

Mosquit tigre

Banderes a mig pal a l'Ajuntament

Tallers sobre primers auxilis

Jornada de neteja d'abocaments al riu Tenes



Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les
Dones (28 de maig)

Un minut de silenci pels atemptats de
Brussel· les
L'Ajuntament va convocar a
un minut de silenci, el passat
23 març a les 1 3h davant del
Consistori, com a condemna
als atemptats perpetrats el
dia abans a la ciutat belga de
Brussel· les, que van causar
desenes de morts i nombro-
sos ferits. També com a re-
buig a qualsevol tipus de
violència i per solidaritat i
condol a les víctimes i a tot el
poble belga.

La bandera europea a mitja
asta en protesta per la
resposta de la UE als refugiats

Després de Setmana Santa,
la bandera europea va co-
mençar a onejar a mitja asta
al balcó de l’Ajuntament.
Aquest gest simbòlic es va
acordar a la Junta de Govern
Local celebrada el 21 de
març en senyal de protesta
per la resposta que la Unió
Europea està donant davant
la greu situació de les
persones refugiades que
arriben a les seves fronteres.
L’acord de la Junta també
senyala la voluntat del
Consistori local de ratificar la
seva postura com a “poble
acoll idor i amb vocació de

participar de la solució
d'aquestes persones
obligades a abandonar la
seva terra per causes de
guerra”, que es recull a la
moció aprovada pel Ple del
24 de setembre de 201 5.
Seguint en la línia de suport i
solidaritat amb els refugiats,
el Ple municipal del 31 de
març també va aprovar per
unanimitat una moció de
rebuig a l’acord assolit entre
els caps d’estat i de govern
de la Unió Europea i Turquia
que contempla la devolució
de tots els emigrants a
Turquia.

El Dia Internacional d’Acció
per a la Salut de les Dones
(el 28 de maig) se celebra
arreu del món des de 1 987,
amb la intenció de fer
visibles les desigualtats de
les dones en temes de salut
i afavorir les polítiques
públiques que promoguin la
cura de la salut de les do-
nes.
Per commemorar aquesta
efemèride, el Pla d’Igualtat
Dona-Home (PADI) de la re-
gidoria d'Acció Social de
l’Ajuntament elabora cada
any un programa d’activitats
centrades en la mil lora de la
salut de les dones des de
diferents perspectives. A la
programació d’enguany hi
podeu trobar:

• Taller "Connecta amb tu
mateixa: cos i emocions" a
càrrec de la terapeuta Ges-
talt Sandra Lozano (Maha
Devi): 2 sessions (23 i 26 de
maig), de 1 7h a 1 9h, a la
sala d'actes de la Biblioteca
Ca l'Oliveres, per deixar per

una estona el rol de mare,
parella i treballadora, i viure
tot el que ets com a dona:
cos, emocions, sentiments,
pensaments i esperit.
Informació i inscripcions:
Serveis Socials Municipals,
tel. 93.860.72.20.

• Taller de relaxació a càrrec
de la psicòlogoa del PADI
Esther Menéndez: 4
sessions (24 i 31 de maig i 7
i 1 4 de juny), de 1 0.30h a

Publicitat
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Minut de silenci

11 .30h al Casal de la Gent
Gran i de 1 2.30h a 1 3.30h al
Centre Cívic Ca l'Artigues,
per aprendre i practicar les
tècniques de relaxació que
t’ajudaran a combatre
l’estrès i a all iberar tensions
físiques i mentals.
Inscripcions: 93.841 .61 .55
(Casal de la Gent Gran) i
93.860.73.50 (Centre Cívic
Ca l'Artigues).

• Taller de sabons a càrrec
de Bea Quintana: divendres
27 de maig, de 1 8h a 20h, al
Centre Cívic Ca l'Artigues,
per aprendre a elaborar sabó
per a la cura de la pell i per a
la rentadora. Inscripcions al
tel. 670.21 3.1 44.

Les dues primeres activitats,
organitzades pel PADI, són
gratuïtes. El taller de sabons,
organitzat per l’associació
Amunt Dones, és gratuït per
a les sòcies de l'entitat i té
un cost de 1 0€ per a les
persones que no en són
sòcies.

Per commemorar aquesta efemèride, s'han organitzat tres tal lers
centrats en la mil lora de la salut de les dones.

Maig de 201 6

22è Aplec de Sant Baldiri
L'Aplec de Sant Baldiri
d'enguany, que arriba a la
22a edició, tindrà l loc del 1 4
al 1 6 de maig. El dissabte
1 4, a les 20h, tindrà l loc una
missa i, seguidament, una
botifarrada amb pa amb
tomàquet i una cantada
d'havaneres. El diumenge
1 5, a les 1 4h, es farà una
arrossada popular. I , el di-
l luns 1 6 (di l luns de Pasqua),
a les 20h, després de cele-
brar una missa hi haurà un
concert a càrrec del Cor
Claverià L'Aliança.

Ermita de Sant Baldiri
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Gràcies a la col· laboració
prestada per un comerciant
del municipi , la Pol icia Local
va detenir un dels
pressumptes autors del
robatori amb força a un
comerç del barri de Sant
Baldiri i va identificar-ne
l ’altre.
Els fets es van produir el
passat 30 de març sobre les
04:30 de la matinada quan
el titular d’un comerç del
barri de Sant Baldiri va
observar la presència de
dos homes encaputxats que
caminaven en direcció al
Pavel ló d'Esports i va
decidir trucar a la Pol icia per
informar-los.
A partir d'aquest moment,
efectius pol icials van
patrul lar intensament per la
zona fins que van local itzar
un home amb una aparença
com la descrita, el qual va
aconseguir fugir, tot deixant
algunes pertinences en el
decurs de la persecució,
entre les quals hi havia
documentació personal.
Els agents van continuar
amb la recerca dels dos
individus i van local itzar
l ’altre sospitós, el qual va
intentar fer escàpol sense
èxit.
En el decurs de les tasques
de recerca, es van trobar
objectes propis d'un co-
merç, entre els quals hi
havia una bàscula i diverses
begudes.
Posteriorment, es va
esbrinar que, certament, hi
havia una fleca de la zona
amb l’accés forçat i l ’ interior
desendreçat com a producte
d'un robatori . Amb les
evidències obtingudes, es
va detenir i imputar
respectivament els dos
pressumptes autors, dos

homes joves amb
nombrosos antecedents per
del ictes diversos.

Per altra banda, arran de la
trucada d’un veí del barri de
Can Rovira Nou, agents de
la Pol icia Local van poder
detenir dos presumptes
autors del robatori amb
força a dos habitatges del
mateix barri . Tot i que les
detencions les van practicar
agents de la Pol icia Local,
al dispositiu hi van contribuir
activament dotacions del
Cos de Mossos d’Esquadra.
Un ciutadà va observar
dues persones
desconegudes que
accedien a l ’ interior d’un
habitatge conegut i no va
dubtar a comunicar-ho a la
Pol icia Local, juntament
amb informació sobre el
vehicle amb el qual havien
arribat al l loc.
Immediatament, s'hi van
desplaçar efectius de la
nostra pol icia, es va notificar
al Cos de Mossos
d’Esquadra i es va avisar
les pol icies locals del voltant
per si els pogués arribar a
afectar.
Els agents van comprovar
que, efectivament, el
domici l i presentava indicis
clars que havia patit un
robatori , ja que presentava
força en una finestra,
l ’ interior estava desendreçat
i regirat, i es van local itzar
un seguit d’objectes
preparats per ser recol l i ts i
emportats.
Finalment, els presumptes
autors van ser local itzats i
detinguts. En el moment de
la detenció, un d’el ls estava
en possessió d’una bicicleta
sostreta de la parcel· la d’un
altre habitatge del barri .

Pas endavant en l'administració electrònica
L’administració electrònica a l’Ajuntament ha fet un salt endavant
amb la incorporació de noves funcionalitats en el seu catàleg de
serveis al ciutadà.

La novetat més important és
l ’activació del servei e-
NOTUM de notificacions
electròniques. S’hi afegeix la
creació d’una cartera de
tràmits específica per a les
empreses, comerços i
activitats econòmiques en
general i l ’ampliació dels
tràmits telemàtics genèrics
disponibles.
El l lançament d’aquests
serveis permetran que un
bon nombre d’expedients
municipals es tramitin de
forma 1 00% electrònica, tant
en les comunicacions amb
ciutadans o empreses, com
en la tramitació interna de
l'Ajuntament.

S’amplia el catàleg de
tràmits del servei e-TRAM
Els tràmits telemàtics
disponibles des de la seu
electrònica de l’Ajuntament
s’han ampliat de la desena
inicial a 26. Entre les noves
incorporacions trobem la
Sol· l icitud d’accés a la
informació pública, per
facil itar el compliment de la
Llei 1 9/201 4, de
transparència, accés a la
informació pública i bon
govern; quatre nous tràmits
associats als Drets d’ Accés,
Rectificació, Cancel· lació o
Oposició de dades de
caràcter personal, per
facil itar el compliment de la
Llei Orgànica 1 5/1 999 de
Protecció de Dades de
Caràcter personal; i diversos
tràmits per facil itar les
sol· l icituds dels ciutadans i
la seva relació amb
l’Ajuntament, com per
exemple demanar una
Pròrroga de ll icència
d'obres, la Recoll ida de
mobles i trastos vells al
carrer, una Modificació de
dades al padró municipal
d’habitants o una Cita amb
càrrec electe o tècnic
municipal. En la majoria de
tràmits cal autenticació del
sol· l icitant mitjançant
certificat digital o signatura

electrònica, una mesura que
dóna major garantia legal i
jurídica a totes les parts i
que permet la posterior
notificació electrònica si així
es desitja.

Posada en marxa de la
Finestreta Única
Empresarial
Addicionalment a l ’ampliació
de l’e-TRAM, s’han afegit
1 7 nous tràmits relacionats
amb les activitats
econòmiques agrupats en el
portal Finestreta Única
Empresarial Local. Aquest
servei, vinculat a l ’Oficina de
Gestió Empresarial i el
Canal Empresa de la
General itat, ofereix una
plataforma telemàtica única
des d’on sol· l icitar i obtenir
els permisos necessaris per
implantar o modificar un
establiment on es
desenvolupa una activitat. El
FUE Local es centra
principalment en
autoritzacions de tipus
ambiental, salut al imentària,
prevenció d’incendis i
recreatives, així com
consultes prèvies a l’ inici de
la tramitació. L’objectiu
principal d’aquest servei és
simplificar la relació entre
emprenedors i empresaris i
l ’Ajuntament, faci l itant i
fomentant així el teixit
industrial , comercial i de
serveis de Lliçà d’Amunt. Tot
i que el pagament de les
corresponents taxes només
es pot fer per transferència
bancària, està previst poder-
ho fer en línia a través del
web municipal en breu.

Notificacions
electròniques
L’Ajuntament ha activat el
servei e-NOTUM, prestat pel
Consorci Administració
Oberta de la General itat.
Mitjançant l ’e-NOTUM
qualsevol persona, si així ho
desitja, pot rebre
telemàticament la resposta a
la seva sol· l icitud o el

document formal que
espera. La notificació
electrònica s’ha de demanar
específicament al presentar
la instància que inicia el
procediment. Quan un
ciutadà rep una notificació
electrònica rep, en primera
instància, un correu
electronic indicant-l i que té
disponible una notificació en
un enllaç que s’adjunta. A
l’accedir a aquest enl laç,
s’ha d’autenticar amb un
certificat electrònic o
signatura digital , i és
aleshores quan pot obrir,
amb el software pertinent
(un simple lector de pdf), el
document enviat. e-Notum
es pot integrar en els
programes de gestió interna
de l’Ajuntament i assegura
el l l iurament del document
directament al destinatari en
el mateix instant en què es
crea l’enviament, cosa que
permet estalviar temps i
recursos tant a la ciutadania
com a l’administració.

Detingut el presumpte autor
del robatori de bateries de
cotxe
Agents de la Pol icia Local
van detenir “in fraganti”, la
matinada del dissabte 9
d'abri l , el presumpte autor
del robatori de bateries de
vehicles al barri de Ca
l ’Artigues.
Des de l ’aparició dels
primers casos, es va portar
a terme la investigació dels
fets amb l ’anàl isi de la
informació, dels indicis i de
certs vestigis, que van
motivar el desenvolupament
d’un dispositiu pol icial
específic, amb l ’objectiu

d’augmentar l ’eficàcia
pol icial i detenir l ’autor.
Entre d’altres mesures, es
va incrementar la vigi lància
del barri amb l ’augment del
patrul latge a la zona
afectada i la programació
de controls específics a
punts estratègics.
Finalment, una dotació
d’ incògnit que formava part
del dispositiu pol icial va
poder practicar la detenció
in fraganti . El presumpte
autor va resultar ser un veí
del mateix barri .

Detenció per delicte de tràfic de drogues
Arran d’algunes informacions
i queixes rebudes sobre
consum i possible tràfic
d’estupefaents al Parc de la
Felicitat (Skatepark), la
Policia Local va incloure a la
seva activitat programada
l’augment de la vigilància de
la zona amb l’objectiu de
localitzar fets constitutius
d’infracció administrativa o
penal.
En el decurs d’aquesta

activitat, a mitja tarda del
passat dissabte 9 d'abril, una
patrulla uniformada va
observar un grup de quatre
joves que, en observar la
presència policial, van fer
moviments destinats a
ocultar i desfer-se d’uns
objectes.
Els agents van recuperar els
objectes en presència dels
joves, entre els quals hi
havia una balança digital,

Detenció dels presumptes
autors de robatoris gràcies a
la col· laboració ciutadana

una bossa de plàstic amb
tancament hermètic que
contenia bosses més petites
amb dosis de substància
vegetal que seria
presumptament marihuana.
A la resta de la intervenció,
els nous indicis van
determinar la detenció d’un
dels joves com a presumpte
autor d’un delicte contra la
salut pública per tràfic de
drogues.

Notícies de l'Ajuntament

e-TRAM

Finestreta Única
Empresarial

e-NOTUM



> 1 5Notícies de l'Ajuntament

Maig de 201 6

L’Ajuntament obté el seu primer Segell Infoparticipa
L’Ajuntament ha estat guardonat amb el Segell Infoparticipa 201 5, reconeixement atorgat pel Laboratori de Periodisme
i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que premia la qualitat i la
transparència de la comunicació pública local.

Per atorgar el Segell Infopar-
ticipa, el Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona analitza les informacions
publicades en els webs dels
organismes públics a partir de
dos eixos principals: la
transparència de la
corporació (dades dels
representants polítics,
informació del municipi, gestió
dels recursos col· lectius,
dades econòmiques, etc.) i
les eines que es proporcionen
per a la participació. A partir
d’aquests grans blocs
s’estructuren uns indicadors
que determinen la qualitat de
la informació publicada, però
també si aquesta és fàcilment
localitzable per a la
ciutadania. Els resultats es
publiquen georeferenciats al
MapaInfoparticipa (www.ma-
painfoparticipa.com).
En la 3a edició d'aquests pre-
mis a la qualitat i la trans-
parència de la comunicació
pública local, el Laboratori de
Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona ha avaluat un total de
52 indicadors, 1 3 més que a
l’anterior convocatòria, amb
l’objectiu de mesurar el
compliment dels ens públics
amb la Llei de transparència,
accés a la informació pública i
bon govern, que va entrar en
vigor el passat 1 de gener.
L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt ha aconseguit
complir amb 50 dels 52
indicadors avaluats, el que
representa una puntuació del
96,1 5%, que l'ha fet mereixe-
dora del Segell Infoparticipa.
A nivell de la comarca, Lliçà
d’Amunt, juntament amb
Martorelles i La Garriga, són
els tres únics municipis
guardonats amb el Segell
Infoparticipa, per aconseguir
traspassar el llindar del 95%.

Des de la posada en marxa
del web de transparència
(http://www.llicamunt.cat/trans
parencia), el passat juliol,
l’Ajuntament treballa en la
línia de fer publicació activa
de tota la informació de caire
públic que sigui d’interès
ciutadà. Aquesta directriu ha
estat prioritària en els darrers
mesos i, actualment, els webs
municipal i de transparència
compten amb més varietat i
quantitat de continguts
publicats. L’obtenció
d’aquesta marca de qualitat
representa un reconeixement
a l’esforç que l’ens local està
fent en l’àmbit de la trans-
parència.
L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt va recollir el Segell
Infoparticipa en un acte que
es va fer, el passat 20 d’abril,
al Born Centre Cultural. L'acte
de lliurament dels guardons
es va fer en el marc d'una
jornada sobre la
transversalitat de la trans-
parència, organitzada
conjuntament pel Laboratori
de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de
la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’Oficina Antifrau
de Catalunya.
L’Alcalde, Ignasi Simón, està
molt satisfet d'aquest
reconeixement i ha afirmat
que "aquest distintiu mostra
que anem pel bon camí i
que hem de continuar
treballant per complir un dels
principals reptes que actual-
ment tenim tots els partits de
compromís amb la
ciutadania”. Per a totes les
formacions que composen
l’actual equip de govern, la
transparència és un tema
prioritari i la consecució
d’aquest guardó suposa un
incentiu per continuar
sumant esforços i aconseguir
mantenir la posició
capdavantera de
l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha aconseguit el Segell Infoparticipa amb una puntuació del 96,1 5%

Del Vallès Oriental, només tres Ajuntaments han aconseguit el Segell Infoparticipa 201 5

L'Alcalde en l'acte de lliurament dels Segells Infoparticipa



Lliçà d'Amunt segueix líder
de la regió metropolitana de
títols per 1 .000 habitants i

en nombre absolut entre els
municipis de fins a 20.000
habitants.

Dades d'evolució de la T-1 2
L'Ajuntament va aprovar l'any 201 2 el Pla Local de Seguretat Viària de
Lliçà d'Amunt (201 2-201 5), conscient de la importància de desenvolupar
actuacions dirigides a la reducció de l'accidentalitat al municipi.

Informe d'accidentalitat 201 5

La Policia Local ha presentat
l'Informe d'accidentalitat
201 5, segons el qual l'acci-
dentalitat global es va reduir
durant l'any 201 5 en un 3,2%,
ja que es van registrar 91 ac-
cidents respecte els 94 de
201 4.
El Centre Urbà és
l’emplaçament amb un major
nombre global d’accidents,
36,26% respecte del total.
Aquest fet és normal, ja que
els índexs de circulació per
les vies del centre són molt
superiors a la resta de barris.
De la resta de barris, els que
van registrar un major
nombre d’accidents absoluts
són Can Salgot amb 1 2
accidents i Ca l’Artigues amb
1 0.
L’accidentalitat sense
víctimes es va concretar en
68 accidents. En quant a
l’afectació per barris, la
dinàmica és similar a la
concreció global dels
accidents. El Centre Urbà
n'aglutina el major nombre
(26) dels 68 totals i Can
Salgot i Ca l’Artigues tornen a
ser els altres barris més
afectats amb 7 i 5 accidents
respectivament. En aquest
cas, també a Pinedes del
Vallès es van registrar 5 ac-
cidents.
Els accidents amb víctimes,
amb un total de 28, es van
reduir un 20% respecte de
201 4 i un 26.32% respecte
de 201 2.
L’accidentalitat amb víctimes
lleus representa el 96,42%
del total d’accidents amb
víctimes, donat que dels 28
accidents en total, únicament
1 va produir una víctima
catalogada com a greu, el
qual es va produir al barri de
Can Salgot.
En relació a l’emplaçament
dels accidents, es pot establir
que pràcticament a cada barri
existeixen vies concretes on
s’acumulen els sinistres, on
caldrà desenvolupar
actuacions destinades a
incidir en l’accidentalitat.
En quant a la causalitat, la
majoria dels accidents tenen
a l’ésser humà com a
responsable directe, ja sigui a
causa d’errades, per no
mantenir la concentració en
la conducció o per infracci-
ons.
De les causes relacionades
amb infraccions, les relatives
a velocitat, prioritat de pas i
execució de maniobres
antireglamentàries són les
que es troben més represen-
tades.
Respecte del sexe de les
víctimes, es pot concretar
que existeix paritat entre

homes i dones. Ara bé, si
s’analitza el rol de cada
víctima, la pràctica totalitat

dels homes eren conductors,
mentre que quasi la meitat de
les dones eren acompanyants.
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La regidoria de Joventut està elaborant el Pla Local de Joventut 201 7-2021 , de forma participativa amb joves i altres agents
implicats, un document que recollirà les necessitats detectades en l'àmbit de la joventut i hi donarà resposta amb
programes, projectes i accions concretes.

Nou Pla Local de Joventut 201 7-2021

Sessió de treball intern

Tallers participatius als instituts

La regidoria de Joventut es
troba immersa en el
d isseny del nou Pla Local
de Joventut 201 7-2021 . En
aquests moments, està en
la fase de diagnosi de la
real i tat juveni l , per
conèixer les necessi tats
dels i les joves del
municipi . Com ho està
fent? Amb tal lers
participatius als insti tuts,
des de 3r d 'ESO fins a
cicles formatius; enquestes
al jovent d 'entre 1 4 i 29
anys, presencialment i a
través del web; revisant
amb els regidors i les
regidores i amb els tècnics
i tècniques de l 'Ajuntament
les accions que s'han
portat a terme els darrers
anys, avaluant-les i
detectant les noves neces-
si tats; i comptant també
amb la participació d 'al tres
agents importants en
diferents àmbits que
afecten a la joventut.
Aquesta part només és el
principi del procés, en el
qual també es convocarà
una trobada de joves i una
jornada de trebal l entre
tècnics, joves i referents
pol ítics del municipi .
El document final de totes
les parts del procés d'ela-
boració del nou Pla Local
de Joventut, que es plan-
tegen de forma
participativa impl icant
principalment a joves però
també a la resta d 'agents,
ha de ser un document que
recul l i les necessi tats
detectades i que doni pas
a programes, projectes i
accions que hi puguin
donar resposta.
Per tant, el Pla Local de
Joventut 201 7-2021 serà

una eina que ens permeti
visual i tzar les priori tats
dels i les joves del municipi
i marcar un calendari
d 'accions a desenvolupar
en els propers cinc anys.
La regidoria de Joventut
agraeix la participació
activa de tots els agents
impl icats i els emplaça a
participar d 'aquest procés
en totes les seves fases
fins a constru ir, entre tots i
totes, un document final
que ha de servir per seguir
trebal lant i aconseguir fi tes.

Avaluació d'accionsEnquesta
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L’Ajuntament va rebre avís
d’ATLL, el passat 1 1 d'abri l
al migdia, informant d’una
avaria sobtada en una
canonada general que
havia provocat el buidatge
del dipòsit i l ’afectació
sobre l ’abastament d’aigua
a la zona del nucl i urbà. Un
cop rebut l ’avís,
l ’Ajuntament va fer difusió
de la incidència a través de
les xarxes socials
municipals, Facebook i
Twitter.
Tot i la complexitat de l ’a-
varia, la previsió, segons
informació de SOREA, era
resoldre la incidència sobre
les 7 de la tarda, però a les
1 9.30h es va produir una
segona avaria en el tub de
sortida del dipòsit que va
agreujar la situació.
El regidor de Companyies

de Serveis, Iban Martínez,
es va trasl ladar a la zona
afectada per conèixer de
primera mà l ’estat de la
situació i va donar la
informació de la que
disposava a través de les
xarxes socials.
Des de l ’Ajuntament, tal i
com va afirmar el regidor a
les seves publ icacions,
s’estudiarà la situació, que
darrerament ha provocat
múltiples avaries, per tal de
prioritzar les inversions en
la renovació de la xarxa
d’aigua a les zones que
més ho necessitin.
Recordem que en el
pressupost d’enguany es
contempla una partida es-
pecífica per a la mil lora de
la xarxa d’aigua amb un
import de més de 200.000
euros.

Avaries a la xarxa d'aigua
provoquen problemes
d'abastament al centre urbà

Primera avaria

Registre de la incidència al dipòsit

Fes els teus tràmits de manera segura, utilitza idCAT
Amb l’ampliació del catàleg
de tràmits en línia de
l’Ajuntament a través de la
plataforma e-TRAM (veure
pàgina 1 4 d’aquest butlletí),
s’ha incrementat també el
nivell de seguretat en la
tramitació. D’aquesta manera,
actualment, moltes gestions
amb l’administració
requereixen de certificació
digital per garantir la màxima
seguretat i la confidencialitat
de les dades en tot el procés.
Una manera senzil la de

poder fer tràmits amb
l’Ajuntament és obtenint el
certificat digital idCAT emès
per l’Agència Catalana de
Certificació (CATCert), un
identificador digital que
garanteix la identitat de les
persones a Internet.
L’idCAT és totalment gratuït i
es pot aconseguir fent la
sol· l icitud del certificat per
Internet
(https://www.idcat.cat) i,
posteriorment, validant les
dades a qualsevol Entitat de

Registre idCAT. L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt és un ens
local reconegut com a Entitat
de Registre i, per tant, la
comprovació de les dades i el
l l iurament del certificat es pot
tramitar a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament.
A més d’operar amb
l’Ajuntament, l ’ idCAT permet
fer múltiples tràmits amb
diferents administracions (per
exemple la declaració de la
renda amb l’Agència

Tributària), signar correus,
documents electrònics i
formularis web. (Més
informació sobre usos del
certificat a:
http://bit. ly/1 U1 Rlu4)
L’idCAT no és l’únic certificat
vàlid per fer tràmits a
l’Ajuntament, es poden
util itzar qualsevol dels
certificats digitals classificats
per CATCert com: DNI
electrònic, Camerfirma,
FNMT, Firma Professional,
etc.

Des del passat mes
d´octubre s´estan portant a
terme tal lers de memòria al
Casal de la Gent Gran i als
Centres Cívics de Ca
l´Artigues i Palaudàries,
així com a alguns locals
socials del municipi , amb
una bona acol l ida.
Les Regidories de Gent
Gran i Salut públ ica volen
donar un pas més en la
cura de la memòria i , amb
la col · laboració de
l´Hospital de Dia Sant
Jordi , vinculat a la
Fundació Hospital /Asi l de
Granol lers, han arribat a
un acord per in iciar
musicoteràpia per habitants
del nostre municipi ja
d iagnosticats d´algun tipus
de demència. A través
d'aquesta tècnica es
procura més qual i tat de
vida a aquel les persones
que pateixen, d irectament o
indirectament problemes de
deteriorament cognitiu
derivat de les demències
(Malal tia d ’Alzheimer i al-
tres).

En aquest tal ler, els
pacients ja diagnosticats
d´algun tipus de
deteriorament cognitiu po-
dran portar a terme
estimulació cognitivo-
sensorial a través de la
musicoteràpia (teràpia que
està donant uns resultats
molt bons, tant als centres
que es porta a terme a
Catalunya com a molts
altres països que ja ho
inclouen com a teràpia per
aquests tipus de malal ties).
Els grups han de ser d'un
màxim de 8 persones,
motiu pel qual es tindrà en

Musicoteràpia: Nova activitat al Casal de la
Gent Gran

compte l´ordre d'inscripció.
Els tal lers (2 grups) es fa-
ran els di jous al matí, de
1 0h a 1 2h (1 h cadascun), al
Casal de la Gent Gran, i
començaran el 1 9 de maig.
Inscripcions: al Casal de la
Gent Gran (carrer de Folch
i Torres, 1 02; Telèfon 938
41 6 1 55; correu electrònic
rodriguezoc@ll icamunt.cat).
Així mateix, per tal
d´objectivar els resultats,
s'in iciarà un estudi que
permetrà obtenir dades per
anal i tzar la dimensió real
dels beneficis d ’aquesta
teràpia.

Control de la pressió arterial al Casal de la Gent
Gran
A partir del 4 de maig, el
Casal de la Gent Gran oferirà
un nou servei gratuït dirigit a
totes les persones usuàries
d'aquest equipament: el
control mensual de la pressió
arterial.
Les persones que hi estiguin
interessades s’hauran
d’inscriure prèviament al ma-
teix Casal (c. de Folch i Torres,
1 02 – telèfon 93 841 61 55).
Aquest servei, que es farà el
primer dimecres de cada mes
de les 11 :30h a les 1 3:00h,
anirà a càrrec de la infermera
Aurora Pérez, que s'ha ofert
de forma voluntària i altruista.
L’Ajuntament li agraeix aquest
oferiment.
A les persones que es

prenguin la pressió arterial
se’ls facilitarà una targeta on
cada mes s'anirà anotant

l’estat de la pressió per poder
fer-ne un seguiment de
l’evolució.



Ple ordinari del 31 de març

1 .- Aprovació de les actes
anteriors.
El Ple va aprovar les actes
corresponent als Plens del 28
de gener i del 1 8 de febrer.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del 8
de gener a l'11 de març de
201 6, que van del número 1
al 57.

3.- Modificació de l'Orde-
nança reguladora de la Taxa
per la prestació del Servei
d'Escola Bressol.
El Ple va aprovar provisional-
ment la modificació de l'Orde-
nança reguladora de la Taxa
per la prestació del servei
d'escola bressol.
Es farà un descompte del
20% de la quota mensual a
aquelles famílies que matri-
culin germans bessons a les
escoles bressol municipals, a
les que presentin carnet de
família monoparental i a les
que presentin carnet de famí-
lia nombrosa. Aquest des-
compte també s'aplicarà a la
quota que s'aboni per al se-
gon germà en cas de ger-
mans que estiguin matriculats,
durant el mateix curs, a les
escoles bressol municipals.
Aquest descompte és acu-
mulable.
El regidor d'Acció Social, Fran
Sánchez, va comentar que
aquests descomptes de cara
al nou curs escolar es fan
amb la voluntat que aquest
servei sigui més social, que
més infants hi puguin accedir i
que més famílies puguin con-

ciliar la vida laboral amb la fa-
miliar. El regidor també va dir
que es continuaria amb els
ajuts que s'han donat fins ara
i va concloure que l'Ajunta-
ment aposta per unes escoles
bressol de qualitat, de proxi-
mitat i amb baix cost.
El cap de llista d'ERC, Joa-
quim Ferriol, va puntualitzar
que es tractava d'un primer
pas de cara a anar ajustant
els costos de l'escola bressol
amb les possibilitats de les
famílies.
UNANIMITAT

4.- Aprovació de la denomi-
nació dels carrers del polí-
gon del sector discontinu
Can Montcau-Can Malé.
El Ple va aprovar designar el
vial de circumval· lació del
sector discontinu Can Mont-
cau-Can Malé amb el nom
d'Avinguda Can Montcau i el
vial d'accés al sector amb el
nom de Passeig del Comerç.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que s'havia optat pel
nom d'Avinguda Can Montcau
per tal que perdurés en el
temps el nom de la masia que
hi ha a la zona. Sobre el nom
de Passeig del Comerç va dir
que aquesta zona ha d'esde-
venir, teòricament, l'àrea co-
mercial del poble.
UNANIMITAT

5.- Moció de rebuig a
l'acord assolit entre els
caps d'estat i de govern de
la Unió Europea i Turquia
que contempla la devolució
de tots els emigrants a Tur-
quia.
El Ple va aprovar rebutjar
l'acord assolit entre les i els

caps d'Estat i de Govern de la
Unió Europea amb Turquia
que contempla la devolució a
Turquia de tots els migrants
-incloses les persones de-
mandants d'asil sirianes i de
qualsevol altra nacionalitat-
que arribin a la Unió Europea.
També va aprovar exigir a la
Unió Europea i als Estats
membres donar una resposta
humanitària urgent davant la
greu situació que viuen les
persones refugiades, respec-
tuosa amb el dret internacio-
nal d'asil i els drets humans. A
més, va acordar adherir-se a
les peticions de denúncia, re-
buig i exigència de retirada
del preacord de la Unió Euro-
pea i Turquia per a devoluci-
ons massives, així com a
l'exigència d'abordar amb
urgència la crisi de les perso-
nes refugiades, i també ad-
herir-se al Manifest "Passatge
Segur".
El regidor d'Acció Social, Fran
Sánchez, va dir que es pre-
sentava aquesta moció per
exigir als governs de la Unió
Europea de trobar una solució
a la situació de la gent que ha
hagut de fugir de la seva terra
perquè no tenien altra opció,
ja que estava sotmesa a una
guerra criminal, i que van
d'aquí per allà, sense cap
sentit social ni humanitari, en
camps de refugiats, sense
que se'ls permeti iniciar una
altra vida de manera tran-
quil· la en un altre lloc. Es
tracta de persones, va dir, i va
recordar que els espanyols i
europeus també van ser aco-
llits per altres en un moment
de la seva història. "No es
poden canviar caps de perso-

nes per milions d'euros", va
sentenciar.
El cap de llista d'ERC, Joa-
quim Ferriol, va dir que bona
part de la situació l'havia ge-
nerada la Unió Europea i ara
se'n rentava les mans, sense
tenir en compte la democràci-
a, la ll ibertat i el benestar de
les persones; una posició
grotesca i incongruent.
El cap de llista d'ICV-EUiA,
Francisco León, va acusar di-
rectament la Unió Europea de
la situació.
Manel Busquets, de CiU, va
afegir que la Unió Europea
està vetant l'opció individual i
l l iure de cada persona.
UNANIMITAT

6.- Moció en suport a les
mobilitzacions i accions
contra el Pla hidrològic de
la Conca de l'Ebre.
El Ple va acordar manifestar
al Govern de l'Estat espanyol
el rebuig de l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt a l'aprovació
definitiva del Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre que va te-
nir lloc en Consell de Minis-
tres el passat 8 de gener de
201 6 i donar suport a les ac-
cions, iniciatives i mobilitzaci-
ons socials que es facin
contra aquest Pla hidrològic
amb l'objectiu de defensar els
cabals ecològics aprovats per
la Comissió per la Sostenibili-
tat de les Terres de l'Ebre.
També va acordar ratificar la
necessitat de cabals ecològics
suficients per a les zones hu-
mides dels nostres rius, No-
gueres, Segre, Siurana i Ebre
que eviti el seu deteriorament
i els permeti recuperar l'equili-
bri natural i el bon estat

ecològic, a més de demanar a
la Comissió de Medi Ambient
europea que vetlli per l'ade-
quació i el compliment del Pla
Hidrològic de Conca de l'Ebre
a les directives europees
d'Aigua, Aus i Hàbitats.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que és un tema
seriós que podria fer desa-
parèixer el Delta de l'Ebre.
El cap de llista d'ERC, Joa-
quim Ferriol, va fer una crida
a la prudència perquè, va dir,
hi ha coses que després no
tenen marxa enrere.
Manel Busquets, de CiU, va
parlar del Delta de l'Ebre com
un llegat a preservar.
La cap de llista del PP, Àngela
Roca, va llegir un escrit de
discrepàncies i va incidir en
què tothom ha de tenir accés
a l'aigua i en la solidaritat en-
tre persones.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

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

8.- Mocions.
No n'hi havia.

9.- Preguntes.
El PP va formular preguntes
relatives a quatre temes: el
deutes pendents que té la
Generalitat amb l'Ajuntament;
l'Empresa Municipal d'Obres
(EMO); el Secretari de l'Ajun-
tament; i la querella criminal
interposada per l'Ajuntament
el 2008 contra, entre altres, la
Junta de Govern del període
2003-2007.
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Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
R. Mas (Lliçà d'Amunt): del 29 d'abril al 5 de maig
M. Vela (Santa Eulàlia): del 6 al 12 de maig
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 13 al 19 de maig
J. Torras (Bigues): del 20 al 26 de maig
M. Trullols (Lliçà d'Amunt): del 27 de maig al 2 de
juny
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viña-
mata (Granollers).
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges
matí: N.Salayet (Santa Eulàl ia), J. Torras i P. Lozano
(Bigues).

El T-Bikes OXD Club Triatló
del nostre municipi va
aconseguir dos podis al 26è
Duatló de Banyoles
(distància esprint), que en-
guany era el Campionat de
Catalunya per Grup d'Edat.
Per una banda, Gui l lem
Fernández va creuar l 'arrri-
bada en tercera posició del
grup d'edat de 25 a 29

anys. Per altra banda, Ma-
nel Vaca va acabar cinquè
de la classificació general i
segon en el grup d'edat de
30 a 34 anys. En darrer ter-
me, Roger Albadalejo va
ser quart al grup de 25 a 29
anys. En la classificació
d'equips, el T-Bikes OXD
Club Triatló va acabar en
quarta posició.

El T-Bikes obté dos podis al
campionat català de duatló

Figueras equipa un teatre històric reconvertit
en sala de concerts
L'empresa ll içanenca Figue-
ras International Seating ha
equipat un teatre històric de
1 920 reconvertit en sala de
concerts. L'emblemàtic Tea-
tre de l'Alhambra de Ginebra
va ser construit entre 1 91 8 i
1 920 per oferir tant especta-
cles teatrals com les incipi-
ents projeccions
cinematogràfiques d'aquells
anys. El 1 996 va ser declarat
monument històric i es va
iniciar un debat per salvar-lo
d'una gairebé segura demo-
lició. Finalment, després d'un
llarg procés de reflexió,
l 'Ajuntament de Ginebra va
optar per rehabil itar-lo i con-
vertir-lo en un edifici multiu-
sos, capaç d'acoll ir concerts
però també qualsevol altre ti-
pus d'espectacle. La sala de
butaques es va idear poliva-
lent, de manera que tots els
seients poden desaparèixer

sota l'escenari i permetre així
una configuració de públic
de peu quan sigui necessari
ampliar l'aforament o en cas
que el tipus d'espectacle ho
determini d'aquesta manera.
Gràcies al projecte de Fi-
gueras i la inclusió d'un terra
mòbil amb diferents graus
d'inclinació, la sala pot arri-
bar a acoll ir fins a 8 configu-
racions diferents. El repte es

L'autor de Granol lers Lam-
bert Botey i l 'autora de Ll içà
d'Amunt Carol ina Nadal han
escrit a quatre mans el l l ibre
"Des de la finestra", publ icat

per l 'Editorial Alpina de
Granol lers dins de la col· -
lecció Marcòl ic, que narra
diferents històries d'amor
en l`època de la Repúbl ica.

L'autora lliçanenca Carolina
Nadal escriu un llibre amb
l'autor granollerí Lambert
Botey

La segona Motorada Clàssi-
ca, organitzada per Retro
Car Club Ronçana, va
comptar, el passat 3 d'abril, a
Santa Eulàlia, amb una ex-
posició dedicada exclusiva-

ment a la marca Montesa i
una conferència del veterà
expilot de Lliçà d'Amunt Pere
Pi, que va parlar de vivènci-
es de les dues participacions
a les 24 Hores de Montjuïc.

L'expilot lliçanenc Pere Pi
explica les seves vivències en
una conferència

va solventar amb un sistema
de seients mòbils. Per poder
enmagatzemar els gairebé
600 seients del pati de buta-
ques sota l'escenari, Figue-
ras va realitzar un exhaustiu
projecte que inclou l'ús de
fins a 6 carros trasportín de
diferents tipologies i que
s'adapten milimètricament i
com si d'un puzle es tractés
sota l'escenari.

Obres al CAP La Cruïlla
El Centre d’Atenció Primària
(CAP) La Cruïl la va tancar
del 2 al 1 0 d’abri l per poder
realitzar obres de mil lora a
l’edifici , concretament per
treure diversos cels rasos de
guix i substituir-los per
plaques practicables que
facil itin les tasques de
manteniment i de neteja de
les instal· lacions que passen

amagades per dins del cel
ras.
Durant aquests dies, les
visites es van dur a terme en
altres CAP de la zona: Ll içà
de Vall , Santa Eulàl ia,
Palaudàries i Bigues i Riel ls.
L’atenció urgent a les nits
(de 21 a 24 h) i el cap de
setmana es va fer al CAP
Lliçà de Vall .
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Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu
fi l l /a a través del butl letí, poden ll iurar una fotografia del nadó, amb
el nom i la data de naixement, durant la primera setmana del mes
anterior a la publicació, a través del correu electrònic
butl leti@ll icamunt.cat, per fax (93 841 41 75), per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la
regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar
per l ’Ajuntament a signar un ful l d’autorització per a la publicació
d’imatges de menors en els mitjans de comunicació municipals.

Max Folquer Vi l la,
nascut el 1 5 de març de 201 6



El nostre poble depèn d’una autovia col· lapsada, la C1 7. L’eix viari fonamental d’aquesta part de la comarca fa temps que està al límit de la seva capacitat. Davant d’aquest
fet, darrerament s’ha plantejat una falsa polèmica entre partidaris de l’ampliació i partidaris de fer un nou traçat que substitueixi l’actual tram entre Lliçà d’Amunt i Mollet. És
una falsa polèmica perquè una ampliació ara resoldria el problema en un termini breu i a un preu assumible. Al contrari d’això, l’alternativa de fer una nova autovia representa
anys i anys d’estudi, sense comptar amb el cost inassumible que representaria. Així doncs, els plantejaments que es conjuguen en aquesta balança no entren a valorar
aspectes estratègics o de model territorial.
La nostra comarca, que està travessada per moltíssimes autopistes i autovies, s’ha de plantejar el futur d’aquesta atapeïda xarxa. Hem d’aconseguir que s’alliberin els trams
de peatge que porten els trànsits a les carreteres secundàries i que fan que Granollers es converteixi en el gran usuari de la C1 7, enlloc d’aportar trànsit a l’autopista AP7.
En aquest moment, ja s’ha redactat l’estudi que preveu ampliar amb un tercer carril per sentit des de Lliçà d’Amunt fins a l’enllaç de l’autopista AP7 a Parets. Actualment
s’està treballant en els projectes de cada tram per executar l’obra en el termini mínim.
Cada dia hem de suportar embussos en les hores més crítiques, i un simple incident menor provoca cues en tot el tram, fins més amunt de Canovelles. La situació ara és
complicada. No hi ha lloc per jugar a fer política de confrontació en aquest tema, quan la urgència és resoldre aquesta situació.
No podem discutir ara sobre la idoneïtat d’unes obres que són urgents. No podem condicionar la solució a que es faci un nou traçat amb una inversió que se sap
inassumible. Aquesta falsa polèmica només respon a l’interès d’algunes forces polítiques en agafar com a hostatges els milers de ciutadans que cada matí i cada tarda
queden bloquejats. Volen imposar una alternativa inviable econòmicament, que trinxa encara més aquest tros de Vallès, perquè només saben repetir el seu model de
destrucció de l’entorn fins que acabin amb el territori. Com ja ho han fet al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.

Grups Municipals

E ls dies ja s´al larguen, deixem enrere l´hivern, amb nits glaçades, matins gebrats i tardes escurçades, per iniciar l´estació de la primavera que, com diu el
refrany, la sang alterag
Aquest mes volem donar una pinzel lada de salut a la nostra columna i és per aquest motiu que volem convidar a tots els l l içanens i l l içanenques a gaudir
d´una bona passejada pel nostre municipi, per aquests camins des d´on regalar-nos paisatges que tenim al nostre poble alhora que contribuïm a una mil lora
de la nostra salut
El passat 6 d´abri l vàrem celebrar el dia mundial de l´activitat física i es va donar el tret de sortida a les cinc rutes saludables que hem identificat al nostre
municipi. Es tracta de gaudir d´unes rutes, degudament identificades i que durant les properes setmanes acabarem de senyalitzar, que, com el seu nom
indica, ens aporten salut, perquè està demostrat que l´activitat física moderada contribueix a tenir una bona salut psíquico-física. Aquestes rutes les podem fer
tant pel nostre compte com sumant-nos als grups que hem iniciat que surten dels centre cívics i del pavelló, per tal d´anar acompanyats d´un monitor.
I sense deixar el prisma saludable, també volem compartir amb vosaltres la gran notícia que serem un poble pioner en fer un pas endavant en la cura dels
pacients que pateixen algun tipus de deteriorament cognitiu.
A mitjans del mes de maig començarem uns tal lers d´estimulació cognitiva a través de la musicoteràpia, on es podrà apuntar qualsevol habitant del nostre
municipi diagnosticat d´algun tipus de demència per tal de contribuir, en la mesura que sigui possible, a que aquest camí tan dur i tortuós que és la demència
sigui, tant pel propi pacient com la seva famíl ia i especialment el cuidador principal d´aquest, un petit parèntesi on agafar forces per continuar fent camí.

CDC EN PLENA REFUNDACIÓ
Convergència ja fa dies que es troba sotmès en un procés de refundació, és un partit que cerca el seu posicionament dins un escenari polític canviant i és per
aquest motiu que els dirigents del partit, encapçalats pel President Mas, volen fer aquesta refundació des de la base, obrint un període fundacional amb un
torn obert de paraula, comptant amb l'opinió del simpatitzant, del mil itant, de la gent que se sent propera a CDC. Com ja us vàrem anunciar en l 'Informa't de
març, CDC Lliçà d'Amunt també es troba en un procés de renovació i remodelació. En la voluntat d'acostar el partit cada dia més a la gent del carrer i de ser
cada dia més transparents i amb la intenció de ser en un futur immediat el partit que el ciutadà vol, us proposem que feu tots aquells comentaris que creieu
que poden aportar quelcom al procés, a través de la nostra pàgina web: www.cdcll icamunt.cat, responent a la pregunta: "Com ha de ser CDC de Catalunya
tant en l 'àmbit Nacional com Municipal?". Totes les opinions o inquietuds que ens feu arribar les plasmarem i les transmetrem al partit. Ara és el moment de
sentir la vostra veu, ara és el moment de començar a reconstruir el nostre partit i el nostre país.

El día en el que escribimos este artículo, (1 4 de Abril), es el 85 aniversario de la I I república. Esta etapa de España es para EUIA/IU un hito en la historia de este estado. No sólo por
lo que nos trajo de avances a la clase trabajadora, sino porque aún a día de hoy es el mejor sistema que ha gobernado España hasta nuestros tiempos. Muchas de las mejoras que
hoy agradecemos a la transición y la llegada de la mal llamada democracia, ya fueron obtenidas en el primer bienio de la I I república. Establecer las jornadas de 8 horas de trabajo,
establecer normas para la negociación colectiva para conseguir mejores condiciones de trabajo, las vacaciones, el derecho a voto de la mujer, el seguro de desempleo, una
educación gratuita y universalg Como veis muchas de los derechos que hoy nos cuesta mantener ya fueron propulsados por un sistema político del pueblo y hecho para el pueblo.
La lástima fue que los poderosos y las oligarquías no soportaban su pérdida de poder y no tardaron mucho en dar un golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente e
imponer una dictadura retrógrada y sanguinaria durante más de 30 años. Hay muchas maneras de explicar la historia pero la verdad sólo tiene un camino.
Hoy ya no tenemos dictador pero seguimos teniendo las oligarquías bancarias y empresariales que siguen manipulando a su antojo a toda la clase trabajadora. Los tiempos han
cambiado y dicen que ahora somos más libres, algo que sería digno de análisis. Porque, ¿qué libertad tiene una persona que no tiene trabajo y le han quitado su vivienda y
depende de la beneficencia para comer todos los días? Y, ¿el que trabaja y después de entregar muchas más horas a ello, no l lega al final de mes, porque cada día le recortan
más su salario? Y, ¿el pensionista que ve que el nivel de vida sube y su salario sigue congelado, y sufre esa impotencia de tener que sustentar a sus hijos y nietos porque no
tienen trabajo? Y, ¿qué piensan esos refugiados de guerra que tienen que abandonar su país por guerras con un fin puramente especulativo y económico?
En fin, muchas preguntas y una única solución: SOCIALIZAR LA SOCIEDAD. Para eso nos tenemos que implicar todos/as y darle una vuelta a estas políticas neoliberales o de
maquil laje socialdemócrata, para crear un auténtico poder del pueblo y para el pueblo. El primer paso es ver a partidos como EUIA/IU en los gobiernos municipales como el
nuestro, para empezar a girar las políticas de este pueblo hacía donde le interesa a la ciudadanía, estamos implicados y trabajando duro para que pronto todos/as veáis los
frutos.

Simple y l lano. Los grupos municipales del PSC, CiU, ERC y ICV-EUiA se han unido en un acuerdo delirante en el ayuntamiento de Lliçà d’Amunt. ¿Cómo se explica un pacto de
gobierno que no tiene otro proyecto en mente que el de repartir carteras y sueldos entre quince concejales? Este nuevo gobierno nos costará 49.000 euros más al año. Dinero
que pagaremos entre todos los vecinos de Lliçà d’Amunt, y que tanto esfuerzo nos ha costado ahorrar.
En el Partido Popular sabemos muy bien lo que ha costado recuperar las finanzas locales de la situación en que la dejaron los que hoy vuelven a gobernar. Nuestra acción de
gobierno ha permitido sacar Ll içà d’Amunt del atol ladero. Y como agradecimiento, hoy se margina al partido que ha hecho posible la l legada de Mango, el proyecto que hará
crecer la economía local y que creará puestos de trabajo.
Somos conscientes que los ciudadanos votan y la aritmética hace el resto. Pero aun así, jamás habríamos imaginado que llegaríamos a ver un gobierno tan antinatural, cuyo
único propósito parece ser el de dejar el Partido Popular en la oposición. Esto no es un pacto de gobierno, sino un cordón sanitario contra el PP.
Y hay algo todavía peor. Se impide a los vecinos contar con unas instituciones gobernadas por los más capaces. Creemos que el PP lo ha demostrado con creces durante sus
años en el gobierno, los de mayor progreso del municipio. En las dos legislaturas en las que el PP ha gobernado, la deuda se redujo hasta los 6 mil lones de euros. Las cifras nos
dan la razón.
En cambio, ¿qué pueden decir los partidos que hoy nos gobiernan? Se han pasado años poniéndose querel las criminales que después han archivado cuando les ha interesado.
Qué significativa es la fotografía del juicio al alcalde y seis concejales por los vertidos de aguas residuales. Los mismos personajes salen ahora en una foto parecida, la del pacto
que aleja el PP del gobierno.
Tendremos mucho trabajo en la oposición. Aquí, donde nos relega el cordón sanitario, seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante 33 años: trabajar por el bien de Lliçà
d’Amunt.
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El pasado domingo día 6 de
marzo, los alumnos del
Club Shorin-Ryu de Lliçà
d’Amunt participaron en el
Open Multisport celebrado
en Cerdanyola (Barcelona).
Los resultados de nuestros
competidores fueron los
siguientes:
Kumite femenino 1 5-1 6
años: Campeona Judit
Rando
Kumite masculino
• 1 6-1 7 años +70 kg:
Campeón Joel Valiente
• 1 4-1 5 años hasta 65 kg:
Campeón Elio Mendieta

• 1 5-1 6 hasta 65 kg:
Campeona Judit Rando
• 1 6-1 7 años +70 kg:
Subcampeón Ález Redondo
• 1 4-1 5 años -70 kg:
Subcampeón Iván Pérez
• 1 4-1 5 años + 70kg:
Subcampeón Juan Antonio
González
• 1 4-1 5 años -70 kg: 3º
Héctor Moya
• 1 4-1 5 años hasta 65 kg: 3º
Álex Nadal
• 1 4-1 5 años hasta 65 kg:
Adrián Fernández

Club Shorin-Ryu

Campeonato de Cataluña de
Karate Infantil 2016

El pasado sábado día 1 2 de
marzo, el Club Shorin-Ryu
de Lliçà d’Amunt participó
en el Campeonato de
Cataluña de Karate Infanti l
organizado por la
Federación Catalana de
Karate y D. A. , celebrado en
Reus (Tarragona). Este era
previo para la preselección
del campeonato de España
benjamín, alevín, infanti l y
juvenil tanto de kata como
de kumite. Por lo tanto,
nuestra competidora Núria
Pérez Morata, al quedar 3ª
en kumite infanti l femenino
-35 kg, asistió a dicha
preselección el sábado 1 9
de marzo en las
instalaciones del Centro de

Alto Rendimiento (CAR) de
San Cugat.

Club Shorin-Ryu

Open Multisport
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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.

Opinió

VIè Biergarten a l'Ateneu L'Aliança
Sisena edició de la festa
El BierGarten (en alemany, el
«Jardí de la Cervesa») és un
esdeveniment que promou la
cultura de la cervesa a través
de diferents activitats
gastronòmiques i musicals.
Ja fa sis anys que realitzem
aquesta festa des de
l'Ateneu l'Aliança i cada any
ha estat un èxit de
participació.
El BierGarten es farà
divendres 3 i dissabte 4 de
juny, però durant els dies
previs podrem gaudir d'altres
activitats.
Durant la festa es podran
tastar cerveses en tirador, en
ampolla i l launa. Com cada
any, els frankurts, bratwursts
i pikantwursts acompanyaran
el beure.

Dies previs
Dilluns 30 de maig a la tarda
es realitzarà, al bar de
l'Ateneu, el BierTast, un Tast
de cerveses amb maridatge,
a càrrec de Cervesa
Sobretot, que farà descobrir
que alguns plats tenen millor
gust si sabem combinar-los
amb les cerveses
adequades.
Dimarts 31 , dimecres 1 i
dijous 2, hi haurà el
BierTapes, un concurs de
tapes al Bar de l'Ateneu
l'Aliança. Diversos xefs
professionals i amateurs
oferiran les seves propostes
per guanyar el premi a la
millor tapa del BierGarten
201 6.
Més informació i reserves:
93.841 .45.33

3 i 4 de juny: la festa del
BierGarten
Divendres 3 i dissabte 4
acabarem la setmana amb el
BierGarten pròpiament dit. A
l'espai situat darrere l'Ateneu
l'Aliança, podrem tastar
diverses cerveses, algunes
de tirador. Tindrem cerveses
torrades, rosses, de blat. . . i
fins i tot una cervesa Ale
pròpia, elaborada per a
l’ocasió. Totes elles les
podrem acompanyar amb

Programació BierGarten 201 6
Dilluns 30 de maig: BierTast (dins del marc del BierGarten
201 6)
Maridatge de 4 platillos amb 4 mitges cerveses. A càrrec de
Cervesa Sobretot.
Hora: 20.30h
Preu: 1 5 € socis i 1 8 € no socis (requereix reserva prèvia).
Lloc: bar de l 'Ateneu l 'Al iança de Lliçà d'Amunt
Organitza: Ateneu l 'Al iança
Informació i reserves: 93.841.45.33 (data límit: 27 de maig)

Dimarts, dimecres i dijous (31 de maig, 1 i 2 de juny):
BierTapes
Vine al bar a degustar les tapes dels participants al concurs i
aporta el teu vot!
Hora: A partir de les 1 9h, cada dia.
Preu: tapa + cervesa 25 cl = 3,5 €
Lloc: Bar de l 'Ateneu l 'Al iança de Lliçà d'Amunt
Organitza: Ateneu l 'Al iança
Inscripcions per participar en el concurs: 93.841.45.33 (data límit:
27 de maig)

Divendres 3 de juny: BierGarten
Cerveses, salsitxes i concerts.
1 9h: Obertura de l 'espai.
23h: Actuació de La Kozmic Band (tribut a Janis Joplin).
Preu: Gratuït
Lloc: pati de darrere l 'Ateneu l 'Al iança
Organitza: Ateneu l 'Al iança

Dissabte 4 de juny: BierGarten
Cerveses, salsitxes i concerts. A la tarda, un inflable per als petits!
18h: Obertura de l'espai
23h: Actuació de Los Bisontes. Tot seguit, final de festa amb la
banda de versions Dry Gin.
Preu: Gratuït
Lloc: pati de darrere l'Ateneu l'Aliança
Organitza: Ateneu l'Aliança

diverses salsitxes.
El BierGarten, com cada
any, inclourà diferents
actuacions musicals (La
Kozmic Band –tribut a Janis
Joplin–, Los Bisontes i Dry

Gin) i enguany també
tindrem un inflable per als
petits del poble. Vegeu-ne, a
continuació, la programació:

Ateneu L'Aliança

Can t'implora repta les colles
La primavera la sang altera i
també ens indica que estem
a les portes de l’estiu.
A l’estiu.. . TOCA FESTA
MAJOR! TOCA JUGUESCA!
Doncs, què millor per anar
obrint boca que un REPTE

PERATOTES LES COLLES.
Si ets amant de La Juguesca,
t’agrada competir. Així doncs,
apunta't aquesta data. No
pots fallar a la teva COLLA!
REPTE: AL
PELOTOOOOON!

DIA: 28/05/201 6
HORA: 1 7h
LLOC: Plaça Catalunya
Quina colla serà la més nom-
brosa?

Colla Can t'implora



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.

Parròquia viva
Durant el mes d’abril la nostra
Parròquia de Lliçà d’Amunt ha
realitzat una bonica sortida,
conjuntament amb les
parròquies veïnes, a Terrassa.
Fou el dissabte 1 6 d’abril i
vàrem visitar, al matí, el conjunt
arquitectònic de les esglésies
visigòtiques i a la tarda la
Catedral de Terrassa. Va ser
una magnífica ocasió per
trobar-nos en un ambient de
germanor.
L’endemà, diumenge 1 7,
vàrem viure amb goig la
celebració del sagrament de la
Confirmació d’un grup
d’adolescents i joves del nostre
poble, després de 3 cursos
sense. Fou una celebració
joiosa i esperançadora, com
tantes que en aquest temps de
Pasqua tenen lloc a la nostra

Les Gitanes. Picada Jove i Picadeta
El 22 de maig farem la
PICADA JOVE I LA
PICADETA de les colles
infantils i juvenils.
Aquesta festa serà a la Plaça
Catalunya a les 11 del matí.
En aquesta trobada hi
podrem veure les colles de
petits de Martorelles,
Castellar del Vallès i Llicà
d'Amunt, i les colles joves de
Castellar, Santa Eulàlia i
Lliçà.
Aquesta no és una trobada
qualsevol. És la competició
per excel· lència on les colles
dels pobles participants es
disputen els premis a la
millor peça de gitanes, a la
millor peça d'innovació i a la
millor posada en escena i
representació. És una
manera de donar a conèixer i
potenciar la dansa de les gi-
tanes i alhora incentivar la
millora i l 'excel· lència dels
balls.
Ja ho sabeu, nens i nenes i
joves de Lliçà, veniu a veure
als vostres companys i
companyes i animeu-los,
necessitaran la vostra força.

Ball de Gitanes

Reiki al Centre Cívic Palaudàries: Benestar i
Solidaritat
Des de fa més de dos anys,
Amics del Reiki de Ll içà
d’Amunt organitza sessions
d’aquesta tècnica
terapèutica al Centre Cívic
de Palaudàries. La
característica principal
d’aquesta activitat és el seu
sentit sol idari . El cost per
participar-hi és de 4 euros
per sessió en al iments de
l larga durada en la
caducitat (l launes, ol i ,
l legums, etc. ). Els
responsables de l ’activitat
trasl ladem els productes
al imentaris que es recul len
al Banc d’Al iments. Per
tant, és una activitat
doblement satisfactòria per
a les persones que hi
participen, reben benestar
personal i donen benestar a
altres persones
necessitades.
El Reiki és una teràpia
japonesa de canal i tzació de
l ’energia que ens envolta,
serveix per a potenciar la
nostra capacitat
autocurativa i crear un estat
d’harmonia i equi l ibri físic,
mental i emocional . La

persona que rep Reiki
s’estira en un ambient
relaxat i tranqui l , i el
practicant va posant les
mans suaument al cos des
del cap fins als peus.
Proporciona una sensació
de relaxament i de
benestar. El Reiki ajuda en
la mil lora de l ’estrès,
dolències físiques com el
mal de cap, mal d’esquena,
etc. , estimula les capacitats
personals d’autocuració,

puja l ’estat d’ànim, i
afavoreix un canvi positiu
d’hàbits i comportaments
més saludables.
L’activitat es fa els di jous,
de les 1 9h a les 21 h al
Centre Cívic Palaudàries.
Per a més informació:
cc.paladaries@ll icamunt.cat
telèfon: 93864601 0
(horari d ’atenció al públ ic:
de 1 5h a 21 h)

Amics del Reiki
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parròquia: casaments,
primeres comunions, bateigs,
etc.
També volem compartir els
nous horaris iniciats aquest
curs: celebrem la Missa tots
els dissabtes a les 8 del
vespre (horari d’estiu), i els
diumenges a les 1 0 del matí. I
l’atenció a les persones té lloc
els dilluns de 1 9.30 a 20.30
hores. Estem a la vostra
disposició.
Finalment, a Càritas Lliçà
d’Amunt tenim un número de
compte corrent des del qual
podeu fer-nos arribar els
vostres donatius per ajudar els
més desfavorits: “la Caixa”
21 00 1 91 2 75 002001 421 79
Gràcies!

Parròquia Sant Julià

Horari de la Botiga Solidària
Matins: Dimarts, dimecres i
divendres, de 1 0h a 1 3h
Tardes: De dil luns a diven-
dres, de 1 7h a 20h
Dissabtes: De 1 0h a 1 3,30h
Podeu portar tot el que
creieu que una altra persona
pot aprofitar (carrer
d'Anselm Clavé, 59).

Necessitem donacions de:
cotxets, cadires de cotxe,
l l i ts, tot al lò relacionat amb
nadons.
Moltes famíl ies ens visiten
amb l'esperança de trobar
aquests articles.

Ll içà Peruanitos



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
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països Ca-
talans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
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 M. Sayós
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
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
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

Organitza: Ajuntament

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

Costura creativa
Dimarts 3 de maig
Vine a crear el teu coixinet relaxant amb
espígol i mill. No t'ho perdis!

Si ets Jove... Mou-te!
Divendres 6, 1 3, 20 i 27 de
maig
Vols proposar noves activitats al Ga-
lliner? Tallers, xerrades, sortides, festes,
projectes... Participa a l’Espai Jove
totes les tardes dels divendres i mou-te!

Torneig de Ping Pong
Dilluns 9 de maig
Vine amb els teus amics i apunteu-vos,
el guanyador tindrà un premi. Hi ha
d'haver un mínim de 8 participants.

Reciclem!
Dimecres 11 de maig
Taller a partir de material reciclat. Al· lu-
cinaràs amb tot el que podem arribar a
fer amb la brossa que llencem!

Tarda de jocs de taula
Dijous 12 de maig
Catan i Abalone. A càrrec del grup de
joves Ticric.

Tardes creatives
Dimecres 18 de maig
Vols que la teva terrassa o jardí sigui el
més original, vine al Galliner! Taller de
redecoració de testos.

Tardes creatives
Dijous 19 de maig
Taller de flors amb goma eva. Ja fa olor
de primavera i al Galliner et volem en-
senyar com crear les teves pròpies
flors.

Cuina jove
Dimarts 24 de maig
Vols aprendre a cuinar? Un cop al mes
realitzarem tallers de cuina jove, recep-
tes fàcils i ràpides per cuinar sense pa-
res! Aquest mes farem "Smoothies",
batuts amb fruites naturals, molt refres-
cants! Només has de venir al Galliner,
nosaltres posem tots els ingredients!

Tarda de jocs de taula
Dijous 26 de maig
Rummicub i Times up. A càrrec del grup
de joves Ticric.

Dia Mundial sense Tabac
Dimarts 31 de maig
Deixa't de mals fums i apunta't al taller
que farem al Galliner.

- Les activitats comencen a les
1 7.30h i per participar-hi cal ins-
criure's prèviament; les places són
limitades i la inscripció és gratuïta.

Telèfons Agenda

Portes obertes a l'Escola de
Música
Diumenge 8 de maig
Hora: de 1 0h a 1 3h
Organitza: Escola de Música de la
Vall del Tenes

Portes obertes a l'INS Lliçà
Dilluns 9 de maig
Per Batxi l lerat i Cicles Formatius.
Hora: 1 8h
Organitza: INS Lliçà

Xerrada sobre educació
Dimarts 1 0 de maig
"Noves tecnologies". Per a famíl ies
amb fi l ls i fi l les de cicle superior (4t,
5è i 6è) de Primària.
Hora: 1 9h
Lloc: INS Hipàtia d'Alexandria
Organitza: Ajuntament

Veredicte Lliçanenc de
l'Any
Divendres 13 de maig
Hora: 1 9h
Lloc: sala d'actes de la Bibl ioteca
Organitza: Ajuntament

Aplec de Sant Baldiri
Dissabte 14 de maig
Missa, botifarrada i cantada d'hava-
neres
Hora: a partir de les 20h
Diumenge 15 de maig
Arrossada popular
Hora: 1 4h
Dilluns 16 de maig
Missa i concert a càrrec del Cor Cla-
verià L'Aliança
Hora: a partir de les 20h
Lloc: ermita de Sant Baldiri

Remuntada a peu del riu
Tenes
Diumenge 15 de maig
4a etapa: Sant Quirze Safaja-Castel l-
cir.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Aparcament Esco-
la St. Quirze, ctra BV1 341 , Km 0.83
de Sant Quirze de Safaja.
Més informació: UEC Vall del Te-
nes
Organitza: UEC Vall del Tenes

Espectacle infantil
Diumenge 15 de maig
"La mongetera màgica" a càrrec de
Festuc Teatre.
Hora: 1 2h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

Presentació del programa
de treball del nou equip de
govern
Divendres 20 de maig
Hora: 1 9h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ajuntament

Exposició
Del 21 de maig al 4 de juny
Recull de fotografies antigues.
Horari: de la bibl ioteca
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Cor Claverià L'Aliança

Actuació de The Birband
Dissabte 21 de maig
Música acústica. Versions d'Estopa,
Melendi, etc.
Hora: 22h
Lloc: bar Pim pam pum

Picada Jove i Picadeta
Diumenge 22 de maig
Hora: 11 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Ball de Gitanes

Veredicte i lliurament de
premis del Concurs Memo-
rial Joan Soley
Divendres 27 de maig
Hora: 1 9.30h
Lloc: sala d'actes de la Bibl ioteca
Organitza: Ajuntament

Festival de cloenda de les
Activitats Esportives del
Pavelló d'Esports
Diumenge 29 de maig
Hora: 1 2h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: Ajuntament

BierGarten (previs)
Dilluns 30 de maig
BierTast
Hora: 20.30h
Lloc: bar de l 'Ateneu L'Aliança
Dimarts 31 de maig
BierTapes
Hora: a partir de les 1 9h
Lloc: bar de l 'Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

Taller d'iniciació a la pintura
(roba i quadres)
Dimecres
Hora: de 1 0h a 1 2h o de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Galliner
Informació i inscripcions: Montse
(93 841 71 23)
Organitza: Dones del Tenes

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal d'Avis:
Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Ball de saló: divendres
1 6.30 h

Bingo: dissabtes 1 6.30 h
Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de mes
de 1 7h a 20h

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

Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h
nivell 3: Dimarts 1 8h
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h

Ball de saló: Dissabte 1 7h
Ball: Segon diumenge de mes
(1 0 d'abril) 1 7h

Exposició de fotografies del
riu Tenes
Del 2 al 31 de maig
A càrrec d'alumnes de 2n d'ESO de
l'institut Hipàtia d'Alexandria. 1 5 visions
molt personals del riu Tenes.

Concurs de les olors
Del 2 al 31 de maig
Tothom que vingui a la Bibl ioteca
podrà identificar les aromes d'unes
plantes medicinals que es
proposaran i qui les encerti partici-
parà en el sorteig d’un lot de l l ibres
sobre plantes medicinals.

Taller d'informàtica de ni-
vell bàsic
Dimarts i dijous del 3 de maig
al 2 de juny
Horari: de 1 7h a 1 9h
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.
Preu: 6€

Instal· lació "Llibres vells"
Del 4 al 30 de maig
A càrrec d'alumnes de 2n d'ESO de
l'institut Lliçà. Les paraules
s’esculpeixen plec a plec a les pàgines
dels llibre, jugant amb els efectes de la
llum. Aquests objectes nous, disposats
a la biblioteca, ens permetran llegir un
poema inèdit de Lluís Oliván, Llibres
vells.

Mecanografia per a infants
Dimecres de maig
Curs on-line de mecanografia. 4
sessions d’una hora de durada
cadascuna. Adreçat a nens i nenes de 8
a 1 3 anys. Places limitades.
Hora: 1 7.30h
Lloc: aula multimèdia

Instants musicals
Dijous 5 de maig
Petita audició musical d’una durada de
20 minuts a càrrec d'alumnes de
l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
Sara Muñiz, Anna Ferrer, Mireia Pascal,
i Anna Sánchez, clarinets.
Hora: 1 7.30h

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 5 de maig
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli.
Hora: 1 8h

Xerrada sobre l'òpera "I
Capuleti e i Montecchi"
Dilluns 9 de maig
A càrrec del Gran Teatre del Liceu.
Introducció a l’òpera a través de la
versió de "Romeu i Julieta" de Vincenzo
Bellini, "I Capuleti e i Montecchi". Les
persones interessades podran gaudir
d’aquesta òpera el 31 de maig al Gran
Teatre del Liceu a preus reduïts.
Hora: 1 9h

Club de lectura per a adults
Dimarts 1 0 de maig
Quan érem feliços de Rafel Nadal.
Hora: 1 8.30h

Taller de Sant Ponç per a
adults
Dijous 12 de maig
"Cultiva salut! Cultiva els teus remeis". A
càrrec de Bea Quintana.
Horari: de 1 8h a 20h

Contes al vol
Dissabte 14 de maig
"El Bum i el tresor pirata" a càrrec de la
Companyia Homenots. Adreçat a nens i
nenes a partir de 4 anys.
Hora: 11 h

Taller creatiu
Dimarts 1 7 de maig
"La titella marieta" a càrrec de Carme
Romero i Agnès Navarro. Farem una ti-
tella molt divertida. Adreçat a nens i ne-
nes de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
del 2 de maig. Places limitades.

Xerrada "Del territori al cis-
tell"
Dijous 19 de maig
Xerrada sobre productes agroalimenta-
ris de proximitat. A càrrec de Jordi Puig.
Per complementar la xerrada es farà un
petit tast de productes locals.
Hora: 1 9h
Lloc: sala d'actes

Exposició "Escaleta de ver-
sos. Joana Raspall"
Del 20 de maig al 9 de juny
A càrrec del Servei de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona.
Lloc: entrada a la sala infantil

Hora del conte en anglès +
Manualitat
Divendres 20 de maig
"Tiddler". A càrrec de l'Escola d'Anglès.
Adreçat a nens i nenes a partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30h

Niu de paraules
Dissabte 21 de maig
"Poetes a pèl!". A càrrec de Montse
Dulcet. Jugarem a ser poetes. Sessió
adreçada a famílies amb infants fins als
3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
del 2 de maig. Places limitades.

Col·loqui "La cistella de
proximitat"
Dilluns 30 de maig
Col· loqui entorn l’horta ecològica i de
proximitat de la mà d’agents
agroalimentaris locals. A càrrec de Kos-
turica i Can Quimet Gall.
Hora: 1 8.30h

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament




