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Acostuma a comprar en el Mercat setmanal i quin producte hi compra?

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si
els ll içanencs i l l içanenques acostumen a comprar en el Mercat set-
manal dels diumenges. I , en cas afirmatiu, quin és el producte que
hi compren habitualment. El resultat ha estat que, de les 46 perso-
nes que han participat a l'enquesta, un 1 7% ha contestat que no
acostuma a comprar en el Mercat setmanal. La resta, si que hi
compra: un 57% ha dit que hi adquireix Productes alimentaris; un
1 7% Roba i calçat; un 2% Plantes i flors; un 2% Joguines; un 4% ha
triat l 'opció Altres; ningú ha triat les opcions Parament de la llar i
Marroquineria, bijuteria, complements i cosmètica; i ningú 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

No podia començar d’una altra manera aquestes línies, que fel icitant-nos
conjuntament a tots nosaltres perquè després d’un camí l larg de més de 5 anys,
oficialment, l ’ermita de Santa Justa i Santa Rufina ja és del municipi . No podia ser
d’una altra manera. Al lò que durant segles era de tothom, havia de continuar sent de
tothom i no hagués estat possible sense la feina incansable i la convicció ferma del
Grup l ’Abans de que era possible i a qui vul l agrair en nom de tot el municipi aquesta
tasca que han desenvolupat. Aprofito també aquestes línies per agrair a la famíl ia
Ol iveras la seva predisposició durant aquest temps a que hagi estat possible.
El proper mes de jul iol , amb la celebració de l ’Aplec, celebrarem com cal aquesta
efemèride i us convido a què us reserveu a la vostra agenda aquest dia per venir i
compartir entre tots aquesta celebració.
Per altra banda, des de la Regidoria de companyies de serveis ja es trebal la en la
renovació de la xarxa d’abastament d’aigües i que tan necessari havia esdevingut en
les últimes setmanes degut als diferents incidents ocorreguts. En el pressupost per
aquest 201 6, s’hi ha destinat dos cents mil euros per real i tzar aquestes mil lores i des
de l ’Equip de Govern hi destinarem més pressupost si així fos necessari . En les
pagines interiors s’expl ica amb més detal l quines són les mil lores que ja s’estan
duent a terme.
I ara que ja ha arribat el bon temps i les ganes de sortir al carrer, les nostres festes
de barris ja arriben al nostre calendari i convido a participar i a gaudir durant una
estona de l ’esbarjo i la festa amb els nostres veïns i veïnes, i sapiguem estimar i
valorar la importància de la convivència i de compartir l ’espai públ ic amb el civisme i
el respecte que ha de predominar en una societat moderna i avançada com la
nostra.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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Santa Justa ja és formalment
del poble

L'Ermita de Santa Justa i
Santa Rufina, dins de la
finca de Ca l 'Amel l , s'alça a
l 'esquerra de la riera del
Tenes, a l 'extrem nord del
terme municipal i prop de la
carretera de Caldes a
Granol lers. La construcció
és típicament romànica,
amb dues fases
diferenciades.
El 1 936 fou cremada i el
1 975 se'n va iniciar la
reconstrucció. Va ser refeta
respectant la seva
estructura inicial per
iniciativa de la Parròquia de
Sant Jul ià, en col· laboració
amb la General itat de
Catalunya, l 'Ajuntament de
Ll içà d'Amunt, poble i
amics. Finalment es va
inaugurar l 'actual temple el
1 4 de novembre de 1 982.
Durant la inauguració de la
restauració, les mestresses
de la finca de Ca l 'Amel l van
manifestar la seva voluntat
de fer donació al Bisbat de
Barcelona de la part de la
finca on hi havia l 'ermita i
l 'alzinar que l 'envolta. Les
mestresses van morir i la
finca va quedar en herència
a la Fundació de l 'Hospital
de la Santa Creu de Vic. La
donació de l 'ermita al Bisbat
de Barcelona queda
recol l ida en l 'escriptura
corresponent i també
consta en les dues
escriptures de compravenda
fetes fins ara. Però, no es
va fer cap escriptura de
propietat de l 'ermita a favor
de la Diòcesis de

Barcelona.
La Fundació de l 'Hospital de
la Santa Creu de Vic es va
vendre la finca de Ca
l 'Amel l . El darrer comprador
es considerava amo també
de l 'ermita, tot i que la seva
escriptura de compravenda
ho deixava ben clar: es ven
la finca de Ca l 'Amel l , però
la Capel la de Sta. Justa i un
entorn de 2.1 60 metres
quadrats és del Bisbat de
Barcelona.
L'entitat Grup l 'Abans de
Ll içà d'Amunt, juntament
amb l 'Ajuntament, es van
posar a trebal lar per
clarificar el tema i, davant
l 'evidència del que deien les
escriptures de
compravenda, el Bisbat de
Terrassa, on ara pertany la
parròquia de Ll içà d'Amunt,
es va comprometre a fer el
document de propietat, que
correspon a la donació
efectuada, la qual cosa dei-
xaria més clar que l 'Ermita
de Sant Justa i Santa
Rufina no és de propietat
privada, sinó propietat
eclesiàstica i , per tant, del
poble.
El passat 21 d'abri l es va
signar l 'escriptura de se-
gregació de l 'Ermita de
Santa Justa i Santa Rufina
a favor de la Parròquia de
Sant Jul ià.
L'Ajuntament agraeix a
famíl ia propietària dels ter-
renys la seva bona predis-
posició per formal itzar
aquesta escriptura de se-
gregació.

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.

Eleccions generals: 26 de juny

La primera fase del Pla d'inversions a la
xarxa d'aigua ja ha començat

La primera fase del Pla
d'inversions a la xarxa de dis-
tribució d'aigua per aquest
any inclou, inicialment, 1 0 ac-
tuacions, amb un cost total
aproximat de 200.000 euros.
Tot i això, s’està treballant per
ampliar la partida pressu-
postària en 1 00.000 euros
més per una segona fase dins
d’aquest mateix 201 6.
Segons el regidor de
Companyies de Serveis, Iban
Martínez, la xarxa de
distribució de l’aigua no passa
pel seu millor moment, té una
extensió molt gran i s’ha de
revisar en gran part. "L’aigua
és una de les nostres
prioritats i mirarem d’ampliar
el pressupost per poder fer-hi
més inversions", comenta el
regidor del servei.
El principal objectiu d’aquesta
primera fase és incidir en el
més urgent: reduir el nombre
d’avaries i incidències que es
produeixen i, que si es
produeixen, tinguin la menor
afectació possible sobre els
abonats.
Per això, les primeres
actuacions se centraran en
proporcionar un
subministrament alternatiu a
tota la zona del nucli urbà i
Can Xicota, sectoritzar i
mallar la xarxa, establir i
regular noves zones de
pressió i, en general, millorar
la detecció de fuites i el
rendiment hidràulic de la
xarxa. Alguna d’aquestes
actuacions comporten la
substitució parcial o total
d’alguns trams de canonada
especialment crítics.

Cal tenir en compte que, ac-
tualment, la xarxa de
distribució d’aigua del
municipi té una extensió de
1 66 quilòmetres per on
passen, aproximadament, uns
1 ,5 milions de metres cúbics
l’any, cosa que dificulta
l’elecció de les prioritats d’ac-
tuació.
Concretament, les primeres
actuacions que es duran a
terme són les següents (la
primera ja va començar el
mes passat):
- Connectar la canonada que
abasteix el polígon industrial
de Can Montcau amb la
canonada troncal del carrer
d'Anselm Clavé que abasteix
tot el nucli urbà.
- Recuperar el creuament de
la xarxa al carrer de l'Aliança
amb el carrer d'Anselm Clavé
(nucli urbà).
- Instal· lar una vàlvula
reductora de pressió al carrer

d'Adrià Gual (Can Salgot).
- Instal· lar una vàlvula
reductora de pressió al carrer
de Josep Mª de Segarra (Can
Salgot).
- Substituir les canonades del
carrer d'Estany de Banyoles,
entre els carrers de la Creu
de Baduell i de l'Estany de
Sant Maurici (Can Rovira
Vell).
- Instal· lar una vàlvula
reductora de pressió al carrer
d'Anselm Clavé (nucli urbà).
- Instal· lar un comptador
sectorial entre els carrers
d'Anselm Clavé i la Costa de
Can Puig (nucli urbà).
- Instal· lar una vàlvula per a la
sectorització del carrer de
Francesc Macià (nucli urbà).
- Instal· lar un comptador
d’aigua subministrada a
l’avinguda dels Països
Catalans (nucli urbà).
- Substituir les canonades al
carrer d'En Bosch (nucli urbà).

L'Ajuntament, en Junta de Govern, va aprovar el passat 2 de maig la
primera fase del Pla d'inversions a la xarxa de distribució d'aigua per
aquest any, que ja va començar a executar-se el mes passat.

Actuacions previstes en aquesta primera fase

Les Eleccions Generals tindran l loc el diumenge 26 de juny. Els col· legis electorals obriran
a les 9h i tancaran a les 20h. Recordem que, des de les passades eleccions, Ll içà
d'Amunt compta amb 24 meses electorals: 8 al Pavelló de l 'institut Ll içà, 7 al gimnàs de
l'escola Rosa Oriol i 9 al gimnàs de l'escola Martí i Pol. La sol· l icitud de vot per correu es
pot fer fins al 1 6 de juny.
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Ajuts de material escolar
d'educació infantil, primària i
secundària, i d'escolarització i
menjador d'escoles bressol
per al curs 2016-17

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
DEL 6 AL 10 DE JUNY

Cal presentar i registrar la sol· licitud en el model normalitzat,
omplerta i signada, juntament amb tota la documentació
obligatòria i complementària, mitjançant fotocòpia i original per a
la seva comprovació, a les dependències de la regidoria d'Acció
Social (c/. Rafel Casanova, 8 1 r, telèfon 93 860 72 20; Horari: de
dilluns a divendres de 9 a 1 3 hores i dilluns a la tarda de 1 6 a 1 8
hores).
La sol· licitud es pot recollir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), a les dependències d'Acció Social i al web de
l’Ajuntament: www.llicamunt.cat, on també es poden consultar
les bases.

Requisits
a) L'alumne/a ha d'estar empadronat a Lliçà d’Amunt.
b) Presentar la documentació personal obligatòria:
- NIF/NIE o passaport del sol· licitant i de la persona beneficiària.
En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de
família on consti la filiació.
- Volant de convivència actual.
- En cas de representació legal o acolliment del beneficiari,
documentació acreditativa d'aquest fet.
- Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o
divorci. En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la
pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació
de la pensió.
c) Presentar la documentació econòmica obligatòria. Tenint en
compte que la renda neta per un membre de la unitat familiar,
haurà de ser igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya actual, és a dir 569,1 2 euros mensuals, excepte
en casos de violència de gènere en que només es tindran en
compte els ingressos de la persona víctima de violència de
gènere.
Amb tot, dels membres computables (igual i majors de 1 6 anys)
per al càlcul de la renda de la unitat familiar, caldrà aportar:
- En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o
certificat equivalent dels últims 3 mesos, concretament, el
període de febrer de 201 6 a abril de 201 6, on constin els
ingressos percebuts.
- En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres
declaracions trimestrals dels models 1 30 o bé 1 31 . No obstant,
en cas d'estar exempt de presentar els esmentats models,
caldrà acreditar-ho mitjançant l'alta d'autònoms en cas
d'autònom col· laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas
d'autònom professional.
- En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Serveis d’Ocupació
de Catalunya amb els períodes d’inscripció o de recepció de
prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.
- En cas de persones perceptores de la renda mínima
d'inserció, caldrà el certificat acreditatiu actualitzat.
- En cas de pensionistes, caldrà el certificat acreditatiu de la
percepció de la pensió i de la seva quantia actualitzada.
- En cas d’obtenir altres ingressos sense documentar o no
poder justificar cap tipus d’ingrés caldrà fer una declaració
jurada d’ingressos.
- Rebut hipoteca i/o lloguer dels últims 3 mesos.
d) Si és el cas, presentar la documentació complementària, per
a la valoració social es tindran en compte els següents aspectes
de la unitat familiar:
- Carnets de família nombrosa i/o monoparental vigents.
- En cas de disminució o discapacitat el certificat del grau.
- Informe/s d’intervenció dels serveis següents: CAS, CSMA,
CDIAP, CSMIJ O EAIA.
- Informes mèdics que acreditin malalties greus o cròniques
d’algun membre de la unitat familiar.
- Documentació acreditativa del reconeixement del grau de
dependència.
- En casos de violència de gènere:
o Ordre de protecció vigent.
o Qualsevol altre document oficial que acrediti situació de
violència recent.

L'Ajuntament està signant convenis de col· laboració amb entitats esportives
amb esport de formació i de promoció de l'esport femení i la igualtat.

Convenis de col· laboració amb entitats
esportives

L’Ajuntament, a través de la
Regidoria d’Esports,
subvenciona de manera
directa les entitats amb
esport de formació. Per això,
ha signat convenis de
col· laboració amb algunes
entitats esportives, per tal de
dotar-les d’un ajut econòmic
per dur a terme les seves
iniciatives i projectes espor-
tius. L'administració local

Conveni amb l'Amunt Club Ciclista Conveni amb el Club Bàsquet Lliçà d'Amunt

Conveni amb el Club Esportiu Lliçà d'Amunt Conveni amb el Futbol Sala Lliçà d'Amunt

considera una necessitat
prioritària la promoció de
l’esport en edat escolar i la
formació esportiva dels
infants i joves del poble,
fomentant la competició
esportiva federada.
Per fer front a aquesta
despesa, hi ha prevista la
quantitat de 63.500 €.
Les entitats esportives bene-
ficiàries d'aquests ajuts són

el Club Esportiu Lliçà
d’Amunt, el Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt, el Club Futbol
Sala Lliçà d’Amunt, l’Amunt
Club Ciclista, el Club Patí
Lliçà d’Amunt i el Club
Patinatge Artístic Lliçà
d’Amunt, en tant que entitats
ll içanenques de caire esportiu
que fomenten l’esport de
formació i promouen l’esport
femení i la igualtat.

Torna la Nit de l'Esport

Conveni amb el Club Patí Lliçà d'Amunt Conveni amb el Club PatinatgeArtístic Lliçà d'Amunt

El divendres 1 de juliol
tornarem a celebrar la festa
dels esportistes de Lliçà
d’Amunt. Torna la Nit de
l’Esport amb un canvi de
format i amb diverses
novetats i sorpreses.
La Nit de l'Esport és una
festa de reconeixement al
sacrifici i a l’esforç que dia a
dia les entitats i els
esportistes locals realitzen.
La jornada començarà a les
21 h amb el ll iurament de
premis i, posteriorment, l 'acte

esdevindrà més lúdic i social,
i permetrà la interrelació de
tots els assistents.
Els preus, com sempre,
seran populars i els tiquets
es podran comprar al Pavelló

d’Esports i a l’OAC de l'Ajun-
tament fins el proper 23 de
juny.
La regidoria d'Esports us
anima a participar a la gran
festa de l’esport l l içanenc.
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Juny de 201 6

A finals d 'abri l van final i tzar
les feines de renovació de
l 'exterior de l ’ed ifici de
l ’Ajuntament. El colofó final
ha estat la col · locació d 'un
rètol identi ficatiu a la
façana principal .
A principis de mes, es van
in iciar les feines de neteja i
pintura, que s’han dut a
terme a totes les façanes
de l ’ed ifici . Els trebal ls es
van adjud icar, a la Junta de
Govern Local del passat 22
de febrer, a l 'empresa
Servicios JAF SA per un
import de 1 1 .376€ més IVA.
La mateixa Junta també va
acordar atorgar la creació i
instal · lació d 'un rètol
identi ficatiu amb les

Lliçà d'Amunt estrena imatge de marca
L'Ajuntament va encarregar
el disseny de tres imatges
de marca per al municipi,
que es van posar a votació
popular a través del web
municipal. La imatge de
marca guanyadora (la de la
imatge) és la que identifi-
carà Lliçà d'Amunt a partir
d'ara i s'incorporarà en tota
la comunicació interna i ex-
terna de l'Ajuntament, entre
altres aplicacions.

Càritas guanya el Premi Lliçanenc de l'Any
Càritas Parroquial ha estat la guanyadora de la votació popular per
elegir el Ll içanenc de l'Any 201 6, una distinció honorífica que es
disputava amb la UEC Vall del Tenes i el triatleta Rafael Espinar.

El procediment per elegir el
Lliçanenc de l'Any 201 6 es
va iniciar amb la constitució
d'una Comissió, formada per
representants de diferents
àmbits del municipi i un re-
presentant de l'Ajuntament,
la qual es va reunir per ava-
luar i proposar tres candidats
a Lliçanenc de l'Any.
La presentació de les tres
candidatures finalistes es va
fer online: el triatleta Rafael
Espinar, l 'entitat Unió Excur-
sionista de Catalunya (UEC)
Vall del Tenes i l 'acció sòcio-
caritativa de l'Església Càri-
tas de Lliçà d'Amunt, van ser
els escoll its.
A partir d'aquí, es va obrir un
període de votacions pre-
sencial, en diferents equipa-

ments municipals, i on-line,
obert a tota la població, en el
qual han participat més de
350 persones.
Càritas Parroquial ha estat la
guanyadora de la votació

popular. El resultat de les
votacions o el nom del Lliça-
nenc de l'Any es va donar a
conèixer en un acte públic el
passat 1 3 de maig, a la tar-
da, a la sala d'actes de la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres, on la
Comissió va anomenar els
mèrits d'aquesta organització
i l 'Ajuntament li va fer ll iura-
ment d'una distinció acredi-
tativa.
Tal i com indiquen les bases
d'aquest premi, la persona o
entitat guardonada amb
aquest reconeixement ho-
norífic serà l'encarregada de
dur a terme el Pregó de la
Festa Major i ocuparà un lloc
preferent en diferents actes
organitzats pel Consistori lo-
cal durant l'any en curs.

L'edifici de l'Ajuntament llueix nova imatge

paraules "Casa de la Vi la"
per a la façana principal de
l 'ed ifici de l 'Ajuntament a

- 1 de juny: obertura de convocatòries i del termini de 1 0 dies hàbils per a la presentació de
sol· licituds
-1 3 de juny: final del termini de presentació de sol· licituds
Trobareu informació sobre les bases específiques i els formularis de sol· licitud dels ajuts al web
municipal.

l 'empresa TecniRètol per
un import de 1 .545€ més
IVA.

Distinció acreditativa elaborada
per la dissenyadora de joies
lliçanenca Vanessa Clavero

Càritas de Lliçà d'Amunt és una organització que organitza i
canalitza l’acció social de la Parròquia de Sant Julià de Lliçà
d’Amunt. Treballa, principalment, en dos projectes: el Banc
dels Aliments i el Rober Solidari.
El Banc d’Aliments, tot i crear-se fa temps, des del 2011
funciona en conveni de col· laboració amb l’Ajuntament.
Actualment, amb un grup de 1 4 voluntaris i en coordinació
amb el Serveis Socials Municipals, proporciona ajuts
alimentaris, amb regularitat, a una mitjana aproximada de
1 30 famílies del municipi.
Com a complement d’aquest projecte, cada Nadal, des de fa
més de 30 anys, Càritas, amb la col· laboració d’entitats,
empreses i particulars, realitza la campanya de Nadal per tal
de facil itar lots nadalencs a famílies del nostre poble. En
aquesta època també es fan altres activitats nadalenques de
caire solidari com l’Escudella Solidària, la compra de
joguines per a infants, etc.
El rober solidari existeix, aproximadament, des de fa 30 anys
i està ubicat als baixos dels locals parroquials. El rober
compta amb la col· laboració de 1 2 voluntaris que atenen les
necessitats de persones amb escassetat de recursos del
municipi, però també de poblacions properes.
En col· laboració amb Càritas Diocesana de Terrassa, en els
seus serveis centrals de Granollers, també es proporciona
ajuda pel finançament de rebuts de subministraments bàsics
per a algunes famílies en situació de pobresa energètica.
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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 Jul i 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 l loc del món on
veritablement es poden
controlar el temps, l ’espai i
les emocions."
Aquest espectacle tindrà l loc
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 fins al dia abans, el
divendres 1 7 de juny, a les
1 3h online, a través del web
municipal, 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 l imitat.
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.

Vols cuinar en el Sopar de les Àvies
L'Ajuntament i la Comissió
del Sopar de les Àvies
conviden totes les àvies
del poble a participar en el
30è Sopar de les Àvies,
que tindrà lloc el dijous 8
de setembre a la plaça de
Catalunya, en el marc de
la Festa Major.
Com en els darrers anys i
com a mesura d’estalvi,
no s’han enviat les més
de 1 .000 cartes que
s’enviaven a totes les
dones a partir de 55 anys
inscrites al Padró
d’habitants i possibles
àvies. La crida es fa a
través dels mitjans de
comunicació municipals.
Les àvies que vulguin
participar-hi, per tal de
formalitzar la inscripció,
han d’omplir una butlleta
que trobaran a l’OAC de
l’Ajuntament, al Casal de
la Gent Gran i als Centres

Cívics de Ca l’Artigues i de
Palaudàries, en els seus
respectius horaris. Un cop
emplenada aquesta butlleta,
han de dipositar-la a les urnes
que hi haurà als espais
esmentats, abans del dime-
cres 22 de juny.
Les àvies que participen al
Sopar de les Àvies han de
cuinar una cassola per a 1 0
persones, en funció de les
seves especialitats o
preferències. Les cassoles
que cuinin les àvies formaran
part dels diversos elements
culinaris que degustaran més
de cinc-centes persones
agermanades en aquest
sopar. El primer plat i les
postres aniran a càrrec de

l’organització.
L’Ajuntament es fa càrrec
de la despesa de la
matèria prima, a més de
convidar les àvies
cuineres gratuïtament al
sopar. Durant la resta de
l’any, amb les àvies que hi
han participat es fan
diverses trobades, un
berenar, una excursió.. .
amb l’objectiu de mantenir
el contacte i d’aportar
noves idees per a
properes edicions del
Sopar de les Àvies.
Si necessiteu més
informació podeu posar-
vos en contacte amb la
Regidoria de Cultura
trucant al tel. 93841 5225.

Liceu a la fresca, a Lliçà d'Amunt
La regidoria de Cultura està
en negociacions amb el
Gran Teatre del Liceu per
projectar en directe, en
pantal la gegant i a la fresca,
l ’estrena de l ’òpera “La
Bohème” de G. Puchini ,
que es representarà en

aquest teatre. Seria el di-
vendres 8 de jul iol , a les
22h.
El Gran Teatre del Liceu
disposa d’un programa
anomenat “Liceu a la
fresca” que ofereix als
ajuntaments la possibi l i tat

Exposició d'Ikebana
La primera planta de la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres aco-
l l irà, durant tot el mes de
juny, una exposició d'Ikeba-
na.
L'Ikebana és un art floral
japonès de més de 550 anys
que es fonamenta en
l 'observació i el respecte
envers la natura. Es

caracteritza per l 'harmonia,
la simplicitat i la bel lesa. I el
procés creatiu té tanta o
més importància que el
resultat.
Aquesta exposició anirà a
càrrec de Begonya
Hernàndez, titulada Kakyo
per l ’escola d’ikebana
Ikenobo del Japó.

Darrer curs de Mecanografia
per a infants abans de l'estiu
Després de la bona
acceptació i resposta que ha
tingut el curs de
Mecanografia per a infants
que es va a començar a
programar a la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres el passat mes
d’abri l , se'n torna a organit-
zar un altre. Aquest cop es
portarà a terme tots els
dimarts del mes de juny, de
1 7’30h a 1 8’30h.

Aquest curs va adreçat a
nens i nenes d'entre 8 i 1 3
anys, independentment del
nivel l de mecanografia que
tinguin (també per a no
iniciats), ja que són classes
pràctiques i adequades al
nivel l de cada persona.
El curs és gratuït i per parti-
cipar-hi cal inscriure's prèvi-
ament a partir de l ’1 de juny;
les places són limitades.

Instants musicals amb
bombons
Aquest mes de juny es farà la
darrera sessió dels “Instants
musicals” d’aquesta
temporada, unes audicions
musicals de 20 minuts a la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres que van
a càrrec d'alumnes de l’Escola

de Música de la Vall del Tenes.
Serà el dimarts 7 de juny, a les
1 8h, amb la Laura Saavedra,
al piano. I, per posar el punt i
final a aquesta activitat, es
repartiran bombons entre els
assistents a l’audició.

de televisar en directe una
òpera que es porti a terme
al teatre.
En la passada edició de
Liceu a la Fresca, 1 3
local i tats van retransmetre
La Traviata a través de
pantal les gegants.
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El primer testimoni gràfic
d'una entitat de can coral a
Lliçà d'Amunt el trobem en
una fotografia de l'Orfeó Llis-
saní de l'any 1 91 6, ara fa
cent anys. Aquesta entitat va
néixer a redós de la Parrò-
quia però, a més de cants re-
ligiosos, també en cantava
altres del calendari festiu. A la
foto s'hi veu Mn. Ramon
Blancafort envoltat d'homes i
dones, jovent, i nens i nenes.
La segona referència, en
aquest cas escrita, de l'Orfeó
Llissaní data de l'any 1 91 7.
Es tracta d'una publicació
anomenada La Comarca on
hi llegim: "Esplèndida baix
tots els conceptes resultà la
festa de Conclusió del Mes
de Maig celebrada en aques-
ta Parròquia el diumenge de
Quincoagésima (.. .) al sentir
les veus angèliques del nos-
tre Orfeó Llissaní".
Més endavant, l 'any 1 928, es
va crear la Secció Coral So-
cietat L'Aliança que estava
formada només per homes
sota la direcció del mestre
Bonaventura Guasch. Feien
els assajos a Can Carnisser
Vell i actuaven per la Festa
Major i per Setmana Santa.
Per Pasqua, juntament amb
cantants del Cor Parroquial,
cantaven Caramelles per les
masies i cases del poble que
els ho demanaven. Els diners
que recollien en les actuaci-
ons servien per pagar-se un
dinar o fer alguna excursió.

L'any 1 932 van estrenar el
primer estendard amb una
festa que va aplegar altres
formacions corals de pobles
de l'entorn.
Després de la guerra civil es-
panyola i la immediata pos-
guerra, a l'entorn dels anys
1 947-48, l'activitat de la Coral
es reprengué gràcies a la in-
sistència d'antics cantaires, i
amb el mateix director. En
aquesta segona etapa, els
assajos es feien a l'ateneu
L'Aliança i les actuacions
també eren per Festa Major,
Setmana Santa i Pasqua
(Caramelles). Amb els diners
recollits en les actuacions
van fer sortides a Lleida, Ma-
drid, Sant Sebastià, València,
Banyoles, etc. L'any 1 951 no
van fer sortida per poder pa-
gar un nou estandard, ja que
l'antic va desaparèixer durant
la guerra civil. L'any 1 952 van
estrenar el nou estendard
amb una altra festa, acom-
panyats també per formaci-
ons corals veïnes com el Cor
de Mollet o els Amics de la
Unió de Granollers. Durant
aquests anys, van passar per
la Coral dos presidents: Jo-
sep Martí Pou i Vicenç Villa-
nueva Anton.
Després d'uns anys d'inacti-
vitat, hi ha una tercera etapa
de l'entitat, des dels anys 80
fins ara. En aquesta darrera
etapa en són presidents: Pe-
re Valls, Joan Pou Arnau i
Josep Cladelles Cladelles.

Orfeó Llissaní (1 91 6)
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Més actes commemoratius del centenari del Cor Claverià
L'any 1 91 6 va néixer al municipi una entitat cultural coral que actualment coneixem com a Associació Cor Claverià L'Aliança
i, aquest any, l'Ajuntament i aquesta entitat, per commemorar aquesta efemèride, porten a terme diferents actes.

De l'1 al 5 de juny, el Casal
de la Gent Gran acoll irà du-
es exposicions: l 'exposició
"Clavé al Cor" i una exposi-
ció de fotografies antigues
del Cor Claverià L'Aliança;
aquests dues exposicions
també es podran visitar del
6 a l'1 1 de juny a la Bibliote-
ca Ca l'Oliveres.
També s'han programat dues
conferències: una sobre la
vida i l 'obra de Josep Anselm
Clavé a càrrec de Roger
Canadell, doctor en Filologia
catalana per la Universitat de
Barcelona (el diumenge 5 de
juny, a les 1 2h, al Casal de la
Gent Gran) i una altra sobre
els beneficis de cantar a
càrrec de Mercedes Velasco,
metgessa foniatra especia-
l ista en medicina física i re-
habil itació (dissabte 11 de
juny, a les 1 2h, a la Bibliote-
ca Ca l'Oliveres).
Aquests són quatre dels ac-
tes de la programació que
ha organitzat l 'Ajuntament i
l 'Associació Cor Claverià
L'Aliança per commemorar el
centenari d'aquesta entitat
local. Però, l 'acte central de
commemoració del centenari
del Cor Claverià tindrà lloc el
diumenge 1 2 de juny amb
una trobada de corals (amb
les corals Diana de Cervelló,
La Lira de Sant Cugat del
Vallès i L'Aliança de La Gar-
riga, a més de l'Associació
Cor Claverià L'Aliança del
nostre poble) amb els seus
estendards. Les corals es
concentraran a les 9h davant
del bust d'Anselm Clavé ubi-
cat al carrer del mateix nom i
faran una cantada conjunta.
Seguidament, hi haurà un
esmorzar de germanor al Pi-
nar de la Riera. I , a les 11 h,
en aquest mateix lloc, actu-
aran totes les corals. L'acte
es clourà amb parlaments, el
l l iurament de guardons de
record del centenari i el cant
conjunt d'una cançó.

La Creu de Sant Jordi
haurà d'esperar

El Ple ordinari del 28 de ge-
ner va aprovar per unanimi-
tat que l'Ajuntament
sol· l icités la concessió de la
Creu de Sant Jordi per a
l'Associació Cor Claverià
L'Aliança. Perquè els ll iça-
nencs i l l içanenques po-
guessin donar suport a
aquesta iniciativa, del 26 de
gener al 9 de febrer, es va
dur a terme una recoll ida de
signatures online i en dife-
rents equipaments munici-
pals; se'n e van recoll ir 281 .
La Creu de Sant Jordi és un
dels màxims reconeixements
que pot rebre una persona

Associació Cor Claverià L'Aliança (2016)

Assemblea General de la Federació de Cors de Clavé celebrada el
passat 28 de febrer al nostre municipi

Logo del centenaria dissenyat
per l'artista local Màrius Gómez

Estrena de l'estendard actual, l'any 1952

Inauguració del bust d'Anselm Clavé, l'any 2000

Guardó del centenari creat per
l'artista local Roser Nadal

per part de la Generalitat de
Catalunya. La distinció es va
crear el 1 981 amb la finalitat
de distingir les persones
naturals o jurídiques que,
pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a
Catalunya.

El passat mes d'abril , la Ge-
neralitat va atorgar aquest
reconeixement a 27 perso-
nalitats i 1 3 entitats, entre les
quals no havia el Cor Cla-
verià L'Aliança, que haurà de
provar sort en una propera
edició.
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Construcció d'una barbacoa al Casal de la
Gent Gran
L'Ajuntament està cons-
truint un petit porxo de dues
façanes i una coberta, de
1 2 metres quadrats, situat
a la part posterior de la
façana dreta del Casal de la
Gent Gran. L'estructura de
paret es fa de càrrega i
l 'estructura i coberta,
metàl · l ica. L'ús d'aquest
porxo és de barbacoa, per
això s'hi encabirà una ba-
rbacoa de maó refractari i
una pica. El pressupost
d'execució material
d 'aquesta petita obra és de
6.686,23 €.

Completada la urbanització del carrer de
Mossèn Cinto Verdaguer
La part que s'ha urbanitzat del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer
uneix la part d'aquest carrer que ja estava urbanitzada amb el carrer
d'Anselm Clavé.

Les obres de la primera fase
del projecte d'urbanització
del carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer i Rec de Sots
d'Aigües van final itzar a
mitjans del mes passat amb
la col· locació dels pannots a
les voraries i del mobil iari
urbà, i amb l 'asfaltatge del
xamfrà amb la plaça de Ca-
talunya i l 'adequació dels
accessos per al veïnat.
Recordem que aquesta

primera fase del projecte
tenia per objectiu completar
la urbanització del carrer de
Mossèn Cinto Verdaguer.
D'aquesta manera, la part
que s'ha urbanitzat del
carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer uneix la part
d'aquest carrer que ja esta-
va urbanitzada amb el car-
rer d'Anselm Clavé.
L'Ajuntament va adjudicar
les obres d'aquesta primera

fase del projecte a
l 'empresa Ingenieria
Constructora Manresana
per 85.1 84€ (IVA inclòs).
A la segona fase del
projecte, es preveu
l 'obertura del nou carrer del
Rec de Sots d'Aigües,
carrer de nova creació
previst al Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) del
nucl i històric de Ll içà
d'Amunt.

Diferents fases de l'obra

Niu de paraules: "Dansa
creativa en família"
La sessió de Niu de pa-
raules de la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres d'aquest mes de
juny, que tindrà l loc el dis-
sabte 1 8 de juny a les 11 h,
s'anomena "Dansa creativa
en famíl ia" i anirà a càrrec
de Jordi Ramon. Serà un

espai de creativitat corporal
on explorant les possibi l itats
del nostre moviment
gaudirem del joc,
l ’espontaneïtat i l ’alegria de
moure el cos. Es final itzarà
dansant l l iurement amb
música en viu.

Contes al vol: "Els contes més
sentits, a través del sentits"
La sessió de Contes al vol
de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres
d'aquest mes de juny, que
tindrà l loc el dissabte 11 de
juny a les 11 h, serà un labo-
ratori de lectura anomenat
"Els contes més sentits, a
través dels sentits" a càrrec
de Marta Roig, un laboratori
per investigar, a través dels
sentits, algunes de les
històries que més vegades
han sentit les nostres orel les

i una opció per rel legir i re-
trobar-se amb alguns
clàssics.
De què fa olor la Caputxeta?
I quin gust deu tenir la
història d’en Hansel i la
Gretel? Heu pensat mai en
la textura de l’aneguet l leig?
I en el color dels tres
porquets?
Tanca els ul ls, assaboreix,
ensuma, toca i escolta amb
atenciód

Fira d'intercanvi i venda de segona mà
El Centre Cívic de Ca
l’Artigues ha organitzat la
Fira del Trasto, una fira
d’intercanvi i venda d'objec-
tes de segona mà, que
tindrà l loc el dimecres 1 5 de
juny, de les 1 7h a les 20h, a
la pista esportiva d'aquest
equipament municipal.
Hi pot participar tothom que
vulgui exposar i intercanviar
o vendre objectes de sego-
na mà (mobles, roba, eines,
jocs, discos i CD’s, electro-
domèstics. . . ).

Queden exclosos: Productes
inflamables, peri l losos o
nocius per a la salut; Ani-
mals; Aliments; La venda
professional i els estocs
procedents de botigues.
Les persones interessades a
participar-hi s’han d'inscriu-
re al Centre Cívic de Ca
L’Artigues, personalment (c.
de la Ribera d’Ebre 81 en
l’horari de 1 5h a 20:30h),
per telèfon (93 860 73 50) o
via e-mail (cc.calartigues@-
ll icamunt.cat).
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Dia Mundial del Medi
Ambient i Setmana Europea
de l'Energia Sostenible
Per tal de posar de rel leu la
greu situació ambiental al
món, l ’any 1 972 l’Assemblea
General de les Nacions
Unides va declarar el dia 5
de juny com a Dia Mundial
del Medi Ambient.
L’Ajuntament ha organitzat
per aquest mes de juny
algunes activitats
relacionades amb el
respecte i la mil lora del
nostre entorn per comme-
morar aquesta efemèride,
que coincideix amb la cele-
bració de la Setmana Euro-
pea de l'Energia Sostenible:
- "Digues la teva, natural-

La prevenció dels incendis forestals és una tasca fonamental en el
nostre municipi, ja que molts barris estan situats molt a prop dels
boscos.

Prevenció d'incendis forestals

Pel període de màxim risc
d'incendis, que va del 1 5 de
juny al 1 5 de setembre,
l'Ajuntament torna a comptar
enguany amb tot un seguit de
mesures i actuacions
rellevants: la difusió d’un Ban
municipal; el suport al
dispositiu local de vigilància i
extinció d’incendis
proporcionat per l'Associació
de Voluntaris de Protecció
Civil (dos vehicles, 6-1 0
efectius, diàriament); el Pla

de Vigilància
Complementària d’Incendis
Forestal, dirigit per la
Diputació de Barcelona (ruta
diària per Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà d’Amunt i
Lliçà de Vall, entre el 1 5 de
juny i l'1 de setembre); el
manteniment de camins
forestals amb la participació
de l’Ajuntament i l’ADF, i l’ajut
econòmic de la Diputació; i el
control de fogueres de Sant
Joan i Sant Pere.

ment": Com en anys
anteriors, l ’alumnat de les
escoles participa en un
concurs de petites reflexions
sobre medi ambient. Les
mil lors frases seran
seleccionades i retolades en
els autobusos urbans.
- Punt d'Informació sobre
estalvi i eficiència energè-
tica als domicilis: diumen-
ge 5 de juny, de 9h a 1 3h, a
la zona del mercat setmanal.
Vine a prendre com
controlar i reduir la despesa
energètica i reduir les
emissions que afavoreixen
el canvi cl imàtic.

Fogueres de Sant Joan i
Sant Pere
Les persones que vulguin
fer fogueres durant aquestes
revetl les caldrà que
sol•l icitin autorització a
l ’Ajuntament o a la Policia
Local, com ja s’ha fet en
d’altres anys. Tanmateix, si
es produeix una situació
d’alt risc d’incendi en

aquelles dates, la
General itat de Catalunya
podria decretar la prohibició
de totes les fogueres.

Atenció: l’ús de coets
pirotècnics està prohibit a
TOT el municipi per l’alt
risc de calar foc al caure.

Inaugurades les obres del
tram final del camí fluvial del
riu Tenes

L’acte inaugural de les
obres d’arranjament i
connectivi tat que s’han dut
a terme al tram final del
camí fluvial del riu Tenes, a
Parets del Val lès, es van
inaugurar el passat 1 1 de
maig.
Aquest nou camí permet
enl laçar ara amb els
camins fluvials dels rius
Besòs, Congost i Mogent.
El Tenes neix a Sant
Quirze Safaja i transcorre
per Sant Fel iu de Codines,
Bigues i Riel ls, Santa
Eulàl ia de Ronçana, Ll içà
d’Amunt, Ll içà de Val l ,
Parets del Val lès i
Montmeló, on té l loc el seu
aiguabarreig amb el riu
Besòs. Es tracta d’un traçat
fàci l , amb poc desnivel l
(cota de 61 0 m a 60 m),
ideal per a vianants i
cicl istes i , fins i tot, apte
per a discapacitats en
alguns dels seus trams,
que combina tot-ú arti ficial ,
asfal t i terreny
natural .Durant els seus
30,9 km de recorregut, el
camí té d iferents punts
d ’ interès natural ,
patrimonial i paisatgístic,

com són l ’entorn de Sant
Miquel del Fai (Cingles de
Bertí), la bassa de Can
Dunyó (Ll içà d’Amunt),
entorns de paisatge
forestal , agrícola i de ribera
i gran diversi tat de fauna, a
més de permetre la
connexió amb diferents
rutes GR i PR (GR-5
Sitges-Canet de Mar, GR-
97 riu Tordera-riu
Llobregat, GR- 1 77 ronda
Moianès, PR- C-1 0 Santa
Eulàl ia de Ronçana i PR- C
32 i 34 Ll içà d’Amunt).
L’acte d 'inauguració va
comptar amb la presència
del president del Consorci
per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs i
alcalde de Parets del
Val lès, d ’alcaldes i /o
representants de tots els
municipis per on passa el
Tenes (Sant Quirze Safaja,
Sant Fel iu de Codines,
Bigues i Riel ls, Santa
Eulàl ia de Ronçana, Ll içà
d’Amunt, Ll içà de Val l , Pa-
rets del Val lès i Montmeló).
De l 'Ajuntament de Ll içà
d 'Amunt hi van assistir
l 'Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor Albert Ig lesias.

El manteniment de les franges contra incendis és bianual i es farà
l ’any 201 7.

Manteniment de franges contra incendis

El Servei de Prevenció
d’Incendis, adscrit a la
Direcció General de Medi
Natural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de
Catalunya, amb seu a
Torreferrusa (Santa Perpètua
de Mogoda) considera que el
desbrossament de la
vegetació herbàcia en
franges de protecció contra
incendis s’ha de fer cada dos
anys.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la
trama urbana, que regula la
creació de les franges contra
incendis, no especifica una

periodicitat de manteniment i,
per això, el Servei de
Prevenció d’Incendis ha
establert aquest criteri tècnic
complementari buscant el
màxim equilibri entre
despesa efectuada i reducció
del risc.
Així doncs, seguint aquest

criteri, el manteniment de les
franges de protecció
d’urbanitzacions contra
incendis forestals a Lliçà
d’Amunt es fa cada dos
anys. I , atès que l’any 201 5
es van fer aquests treballs,
serà l’any 201 7 quan es
tornaran a realitzar.

L'Ajuntament va fer arribar,
a principis de maig, una
carta al Director General de
centres públ ics, Lluís Bau-
lenas, i a la Directora dels
Serveis Territorials Maresme
Vallès Oriental del Departa-
ment d'Ensenyament de la
General itat de Catalunya,
on manifestava el total des-
acord de la comunitat
educativa de Ll içà d’Amunt
amb la decisió presa des
del Departament
d’Ensenyament de la
General itat sobre la supres-
sió d’una línia de P3 per al
curs 201 6-1 7 a l ’escola
Rosa Oriol Anguera. Des-
prés d'exposar les con-
seqüències d'aquest fet, es
demanava que es tornés a
considerar aquest tanca-
ment.
La carta exposava que la

supressió de la línia de P3 a
l’escola Rosa Oriol Anguera
implica diferents
conseqüències que
perjudiquen el manteniment
d’una qual itat de l ’educació:
ràtios molt altes per classe
que s‘arrosseguen durant
tots el cursos escolars
sense tenir en compte que
tenim un municipi amb un
degoteig important de
matrícules al l larg del curs;
el desplaçament forçós de
moltes famíl ies que han
optat per un centre escolar
proper, a un altre centre que
pot estar a 1 0 km de
distància, sense tenir en
compte l ’entorn i tipologia
social ben conegut per
l ’EAP; l ’augment de ràtio de
places de NEE sense tenir
en compte que la quantitat i
tipologia d’aquests casos

L'Ajuntament demana a la Generalitat que
reconsideri el tancament d'una línia de P3 a
l'escola Rosa Oriol

és creixent i està esdevenint
una problemàtica greu en
els centres; la reducció de
personal docent, sense tenir
en compte que la manca de
recursos és un fet en els
centres escolars; la poca
consideració de la feina feta
pel l ’escola ja que tampoc
s’ha tingut en compte que
l ’Escola Rosa Oriol
Anguera, l ’escola que perd
la línia de P3, està ubicada
en una zona on hi ha,
actualment amb dades del
padró d’habitants, 40 infants
nascuts el 201 3 (els que
actualment faran P3) i ,
d’aquests, se n’han
preinscrit 35, la qual cosa
demostra l ’elevada elecció
per l ’escolarització en
aquest centre educatiu i , per
tant, pel projecte educatiu
que desplega.
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La Junta de Govern Local del
passat 25 d'abril va acordar
adjudicar el contracte per a
l'execució de la primera fase
de les obres de conservació i
manteniment dels vestuaris
de la Piscina municipal a
l'empresa Construccions
Deumal SA per un import de
45.300 euros més IVA.
Les obres consisteixen en la
remodelació i nova distribució
dels vestuaris, que no s'han
condicionat des que es van
construir l'any 1 978.
Es farà una nova distribució
dels envans de cada vestuari
(homes i dones). També es
realitzarà una caseta
adossada a la façana
posterior on s’instal· larà un
escalfador elèctric de 300 li-
tres.
Es col· locarà un paviment
d’alta resistència al desgast,
impermeable, imputrescible,
higiènic, de fàcil manteniment
i no lliscant amb el peu nu i
moll, amb recollida d’aigües
amb canaleta.
Una part de les parets estarà
enrajolada amb material
impermeable, resistent i de
fàcil manteniment i reparació.
La resta de la paret i el sostre
es pintaran amb pintura
especial anti-humitat. I es
canviaran portes i finestres.
Es realitzarà la instal· lació de
sanitaris, miralls, mobiliari,
lluminàries, fontaneria i lam-
pisteria nous.
Es col· locaran preses d’aigua
per netejar amb mànega els
vestidors, les dutxes i els
serveis. I es deixarà una
previsió per ampliar la
instal· lació quan es faci la
segona fase.
Per altra banda, en la mateixa
Junta de Govern Local del
passat 25 d'abril es va apro-
var el Pla de Seguretat i Salut
de l'obra de reforma del bar

Plànol dels antics vestuaris

Plànol dels nous vestuaris

Obres de millora de la sala tècnica

de la Piscina municpal pre-
sentat per l'empresa C.P.M.
Construcciones, Pintura y
Mantenimiento S.A.U., em-
presa adjudicatària de l'obra, i
el pressupost de l'arquitecte
tècnic Josep Lluís Sala San-
guino per realitzar els treballs
de coordinació de Seguretat i
Salut de l'obra, per import de
363,50€, IVA inclòs.
El recinte de la Piscina
municipal compta amb un

edifici destinat a servei de
bar, el qual disposa de cuina,
on es preparen els aliments
que se serveixen durant la
temporada de bany.
Les obres de millora del bar,
que es van iniciar a finals
d'abril, han consistit, entre al-
tres, a:
- Adequar la cuina al volum
previst del servei i dels
aliments a coure i conservar.
- Separar la zona de

Obres de millora a la Piscina municipal
Aquest estiu, la Piscina municipal obrirà les portes amb vestuaris, bar i sala tècnica renovats.

preparació d’aliments de la
zona amb estris i plats bruts.
- Enrajolar les parets des del
terra fins al sostre perquè
siguin de fàcil neteja i desin-
fecció.
- Instal· lar finestres d’alumini
que són de fàcil higiene.
- Instal· lar una porta amb
sistema de tancament au-
tomàtic per separar la zona
d’office de la cuina.
El pressupost d'aquestes
obres és de 39.851 ,62 euros
més IVA.
A més, també s'han dut a ter-
me obres de millora a la sala
tècnica de la Piscina munici-
pal, on estan ubicats els
equips de bombeig i filtració.
Els treballs, que es van iniciar
a mitjans d'abril, han estat:

- Muntatge d´una escala de
protecció anticaigudes.
- Instal· lació de terra tècnic.
- Muntatge de filtres.
- Muntatge de bombes de
recirculació.
- Muntatge de bateria de
vàlvules i comptador de recir-
culació.
- Muntatge del sistema de
buidatge.
- Muntatge d’equip d’anàlisi i
dosificació.
- Muntatge de portes d’accés
a la sala.
- Modificació del quadre elèc-
tric.
Aquestes obres es van adju-
dicar, a principis d'abril, a
l'empresa Aplicaciones Quí-
micas Junior per un import de
34.966,24 euros sense IVA.

Obres de millora del bar
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"La Botigueta", obra de teatre
sobre consum responsable

La Regidoria de Comerç,
Consum, Turisme i Em-
presa, a través de l 'Oficina
Municipal d'Atenció al Con-
sumidor (OMIC), ha organit-
zat una representació
teatral anomenada "La Boti-
gueta" a càrrec de la Com-
panyia Tanaka Teatre, que
tindrà l loc el diumenge 5 de
juny, a les 1 2h, a l 'ateneu
L'Al iança.
La sinopsis diu així: "A la
botigueta de l ’Amàlia es ven
de tot: verdures, cafè,
l legums a granel, pots de
conserva, productes
gurmet, begudes, roba,
complements,
electrodomèstics i al lò que
mai t’ imaginaries que pots
comprar en un mateix
establ iment. Tot de cl ients
estrafolaris necessitararan
l 'ajuda de tot el públ ic per
descobrir al lò que s’amaga
rere de cada producte i el
que cal saber per fer una
bona compra i quedar-ne
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El Diputat delegat de Comerç
visita l'Ajuntament
El Diputat delegat de
Comerç de la Diputació de
Barcelona, Isaac Albert i
Agut, va visitar l 'Ajuntament
el passat 3 de maig per
mantenir una reunió amb el
Regidor de Comerç,
Consum, Turisme i Empresa,
Iban Martínez i Asensio, amb

l’objectiu de conèixer de
primera mà quines són les
característiques del comerç
del poble.
Aquesta reunió va ser una
primera presa de contacte
per treballar en la línia de la
dinamització del comerç
local.

El Servei d'Orientació Laboral i
Acadèmica atén una vuitantena de
persones el darrer trimestre del 201 5
Un 55% de les persones ateses ja han acabat l 'i tinerari d'orientació,
un 67% perquè ha complert el seu objectiu (treballar, estudiar o
formar-se).

Durant el darrer trimestre de
201 5, el Servei d'Orientació
Laboral i Acadèmica ha atès
un total de 83 persones, de
les quals 36 són dones i 47
són homes, i 62 són joves
entre 1 6 i 24 anys i 21 són
persones de més de 24
anys. En la seva majoria,
aquestes persones no tenen
experiències laborals de
llarga durada i necessiten
iniciar-se en el món
professional. I , hi ha
persones amb les quals
s’està treballant les dues
vessants de l’orientació: la
laboral i l ’acadèmica.
Per altra banda, el Servei
d'Orientació Laboral i
Acadèmica ha acompanyat
un total de 1 2 joves en els
tràmits per la inscripció a la
Garantia Juvenil .
Del total de 83 persones a
les que s'ha atès, 46
(55,42%) ja han acabat el
seu itinerari d’orientació (un
67% ha acabat l ’ itinerari
perquè ha complert el seu
objectiu (treballar, estudiar o
formar-se)).
El Servei d'Orientació Labo-
ral i Acadèmica forma part
del Pla “Mil lorem l’Ocupa-
ció”, que es promou des de
diferents regidories de

l’Ajuntament i també des de
la Mancomunitat de la Vall
del Tenes (Ocupació,
Empresa, Educació, Acció
Social, Joventut i el SEOVT).
Aquest pla consisteix en un
seguit de mesures per
promoure la mil lora de la
ocupabil itat dels ciutadans
de Lliçà d'Amunt, essent el
públic principal objecte de la
intervenció les persones
entre 1 6 i 35 anys.
El Servei d'Orientació Labo-
ral i Acadèmica és un servei
individual que es va imple-
mentar a finals del 201 4 que
orienta i redirigeix les
persones en la cerca de
mil lores de la seva pròpia
ocupabil itat. El treball consta

de tres fases:
- Autoconeixement (és
important que la persona
sàpiga què vol, com ho vol i
quines competències té o
necessita aprendre per
arribar allà on vol arribar).
- Coneixement del mercat de
treball (és necessari
conèixer el mercat de treball
per poder saber quines
ocupacions existeixen o si
caldria estudiar una cosa o
una altra per poder arribar a
treballar d’al lò que
agradaria).
- Acció (començar a caminar
cap a la direcció que
cadascú s’ha marcat, posant
en marxa les accions ne-
cessàries).

satisfet. I és que Ca
l’Amàlia no és una botigueta
qualsevol, perquè entre les
caixes i els pots del
magatzem s’amaguen
sorpreses i un munt de
personatges que semblaven
adormits. Podrà la botigueta
seguir oberta gaire temps?
Aguantarà la competència
de les grans companyies i
multinacionals? Suportarà
l ’Amàlia les extravagàncies
dels seus cl ients? Podrà
controlar el caràcter dels
productes que ven quan
aquests cobren vida?
Atreveix-te a entrar a la
seva botiga màgica i
diverteix-te aprenent els
drets i els deures dels
consumidors per convertir-
te en un comprador amb
superpoders!".
Aquesta obra de teatre està
adreçada a tots els públ ics,
però especialment a famí-
l ies amb nens i nenes a
partir de 5 anys.

Festa de cloenda d'activitats als Centres Cívics
Com cada any, al mes de
juny els Centres Cívics Muni-
cipals celebren una festa de
cloenda de les activitats que
s’hi han fet durant la tempo-
rada.
En aquesta festa, les entitats,
col· lectius i usuaris fan
exposicions de les activitats a
l’interior del centre cívic i
exhibicions de danses,
coreografies de gimnàstica,
tai-txi, etc. a l’exterior.
Dates i horaris de les cloen-
des:
- Centre Cívic Ca L’Artigues:
divendres 1 0 de juny a les
1 7:30h
- Centre Cívic Palaudàries:
divendres 1 7 de juny a les
1 7:30h

Exhibició de la festa de cloenda de l'any passat a Ca l'Artigues

Exhibició de la festa de cloenda de l'any passat a Palaudàries

Fòrum Jove
Si ets jove i vius o fas vida a Lliçà d’Amunt, et convidem al
Fòrum Jove, que tindrà lloc el dijous 2 de juny a les 1 8h a
la sala d’actes de la Biblioteca de ca l’Oliveres. Aquest
fòrum està organitzat per la Regidoria de Joventut i vol
aplegar als i les joves que vulguin dir la seva sobre
diferents temes que els afecten com a ciutadans i joves de
Lliçà d’Amunt. Ens agradaría conèixer la vostra opinió per
tal de poder programar accions i/o projectes que millorin
els ja existents o bé que donin sortida a altres projectes
nous, i ens agradaría poder establir mecanismes per poder
comptar amb vosaltres i així us pogueu implicar
directament. Vens? Participes? T’esperem!

Notícies de l'Ajuntament



Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
M. Trul lols (Ll içà d'Amunt): del 27 de maig al 2 de
juny
N. Salayet (Santa Eulàl ia): del 3 al 9 de juny
M. Sayós (Ll içà d'Amunt): del 1 0 al 1 6 de juny
P. Lozano (Bigues): del 7 al 23 de juny
A. Galcerán (Lliçà d'Amunt): del 24 al 30 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).

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.

La lliçanenca Loly Guirado, de lectora voraç a
escriptora novell

Sota el pseudònim de Lina
Galán, la l l içanenc Loly Gui-
rado escriu novel· les
romàntiques i les autopubli-
ca a Amazon. Tot i que és
una lectora voraç des de
petita, no va ser fins fa gai-
rebé dos anys, trobant-se a
l 'atur, que va començar a

escriure. Aquesta primera
novel· la es va vendre molt
per Internet i , a través de
Facebook, va rebre moltes
fel icitacions i ànims per
continuar amb l'escriptura.
Avui dia, ja ha autopublicat
sis novel· les:
- "¿Todavía sueñas
conmigo?" (Destino 1 )
- "Todavía sueño contigo"
(Destino 2)
- "En la frontera del tiempo"
- "Valentina"
- "Dime tu nombre"
- "No estaba preparada para
ti" (nº 1 en vendes
d'Amazon Espanya, França,
Alemanya, I tàl ia i Amèrica).
L'editora de Zafiro Ebooks,
d'Editorial Planeta, va
interessar-se fa uns mesos
per una d'aquestes novel· -
les, "Dime tu nombre", i el

passat 1 0 de maig es va
posar a la venda en format
digital ; es pot adquirir a
través de qualsevol plata-
forma (Amazon, Casa del
Libro, Fnac, Nolim
(Carrefour), El Corte Inglés,
iTunes, Google Play. . . ).
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Un projecte de l'institut Lliçà emès per televisió
En el 22è programa de la
segona temporada d'"El
Vallès Educa" a Canal Ter-
rassa (1 8:30/21 :30) i Vallès
Oriental TV (1 8:30/22:30)
del passat 1 0 de maig es va
emetre un reportatge sobre
l'exposició "Llibres vells", el
projecte de reciclatge artístic
que han fet els alumnes de
2n d'ESO de l'institut Lliçà.
Recodem que en aquest
projecte 1 05 ll ibres 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 l l ibres, jugant amb els
efectes de la llum. I , aquests
objectes nous, disposats a la
biblioteca, permeten llegir un
poema inèdit de Lluís Oliván,
“Llibres vells”.
El programa va assistir a la
inauguració de l'exposició a
la Biblioteca Ca l'Oliveres i
va qualificar aquest treball
de "preciós i detall ista, que
ens ha deixat sense parau-
les". En el reportatge televi-
siu, la professora Teresa
Prió, coordinadora d'aquest
projecte artístic, en parla,
així com Núria Vidal, cap
d'estudis, i la professora Síl-
via Puigoriol. El professor i

escriptor l l içanenc Lluís
Oliván, autor del poema que
han creat els alumnes amb
els l l ibres vells, també parla
d'aquest projecte, entre art i
l iteratura, on es reciclen ll i-
bres descatalogats, que es
converteixen en paraules i
escriuen un poema, que tor-
na a la biblioteca.
En l'acte d'inauguració, el
regidor d'Educació, Fran
Sánchez, va felicitar els
alumnes, principals protago-
nistes, que es mostraven or-
gullosos d'aquest
reconeixement per la feina
feta, més enllà de l'àmbit
acadèmic.



Aquests dies el grup d’ERC a Lliçà estem celebrant els 25 anys. La nostra història com a grup només té sentit si fem el paral· lel isme amb la història del nostre poble
aquests anys. Sempre es mou entre la necessitat de resoldre les urgències de cada dia i la dificultat de crear uns referents comuns. El creixement, la manca
d’infraestructures, la necessitat de creació de referents, les dificultats de la gestió dels serveis.
Aquests dies també les escoles de Lliçà tornen a patir del seu històric mal: la manca d’estabil itat. Després de renunciar a la construcció del segon institut i posar
Hipàtia a precari en un edifici municipal, després de tancar l ’escola de Sant Baldiri amb l’eufemisme de dir-ne fusió, després de reduir tota una línia d’ensenyament al
centre, ara ha tocat haver de defensar la continuïtat de Rosa Oriol, amenaçada per l ’el iminació d’una classe de P-3 aquest proper curs.
L’ensenyament a Lliçà ha estat sempre una eina d’integració de famíl ies que han vingut a viure al nostre poble, famíl ies que participen de la vida comú a través de les
activitats dels seus fi l ls i que estableixen l l igams que després continuen amb la seva integració en el seu entorn. Molts de nosaltres hem fet aquest procés. Aquesta és
l ’eina més potent de creació de referents comuns, que fa poble.
El moviment de la defensa de l’escola a Lliçà d’Amunt ha d’anar també més enllà d’aquestes urgències. Hem d’entendre d’una vegada que l’escola fa poble, i que
aquest instrument és irrenunciable. L’escola crea societat, és una estructura social imprescindible. Les mancances que tingui l ’escola fan que l’alumnat busqui
alternatives i empobreix aquesta estructura.
Treballem per aconseguir que l’escola sigui robusta, des de les AMPA que defensen el seu centre, però també reconeixent que la divisió de la comunitat educativa ha
facil itat aquest procés d’erosió. El grup d’ERC a Lliçà continuem treballant al costat de la comunitat educativa per aconseguir aquesta defensa del conjunt de
l ’estructura escolar a Lliçà.

Grups Municipals

El nostre país no es mereix ser governat ni per la mandra de Rajoy, ni tampoc estar bloquejat per la intransigència d’Iglesias, perquè la societat del nostre país és dinàmica i activa.
El proper 26 de juny, tenim l’oportunitat de dir ‘si’ al canvi i d’allunyar el nostre país de la desigualtat, de la corrupció i de l’atur. Només una victòria socialista a les urnes pot garantir
el canvi i aquest canvi te nom de dona i es diu Igualtat i transparència. Darrere del 26 de juny els i les socialistes obrirem una nova etapa política en el nostre país liderada per les
dones i presidida per la igualtat.
El 26-J repeteixen 4 candidats. Els ciutadans i ciutadanes han vist perfectament que representa votar a uns i a altres. Els socialistes vàrem posar en marxa el rellotge de la
democràcia presentant a Pedro Sánchez a la investidura i la llàstima és que altres varen frenar el rellotge del canvi. I ho pagaran a la urnes.
El greu no és que Rajoy i Iglesias van bloquejar el rellotge, el que és greu és que varen bloquejar la universalització de la sanitat pública, el reconeixement de les beques com un
dret i acabar amb l’aforament dels diputats i senadors per evitar, per exemple, que Rita Barbera sigui jutjada en un tribunal ordinari com tot “ fill de veí”.
Els i les socialistes apostem per un canvi que uneixi el que la dreta més rància i antiquada ha separat, el que significa que la feina tingui drets, l’educació vulgui dir oportunitats, que
ser dona sigui igualtat i que la igualtat no estigui barallada amb el reconeixement a la diversitat dels diferents territoris. Rere quatre anys de retrocés, retallades i desgovern els
socialistes són més necessaris que mai.
No ens conformem amb el país que ens ha dibuixat la dreta lliberal del PP. No volem un país on la política vagi per un camí totalment diferent al de l’exemplaritat i la transparència;
on els pares vegin als seus fills marxar per falta d’oportunitats; on els nostres pensionistes reben cartes dient-los el bé que viuen mentre els augmenten el copagament farmacèutic
i congelen les pensions o on ser dona és sinònim de desigualtat. Per això hem de dir ‘Si’ al canvi el proper 26 de juny. Hem de guanyar les eleccions al PP. Un partit que abandera
la corrupció no pot tornar a governar el nostre país. La Garantia del canvi és diu PSC.

MIG ANYAL GOVERN:
Hom té clar que si hi ha una cosa que passa inexorable és el temps. Ja fa 6 mesos que vàrem entrar a formar part de l'Equip de Govern. El 1 0 de novembre ja queda enllà, però
ens serveix de punt de referència per fer balanç de la nostra participació mitjançant la Regidoria d'Esports.
El plantejament i la realització de projectes propis o bé la culminació d'altres ja iniciats comencen a donar els seus fruits.
El toc de CDC a la Regidoria ens permet tenir l'oportunitat de gaudir d'activitats noves, dirigides a un segment diferent de la població i que no tenien oferta; ens referim a aquelles
persones que no poden fer una pràctica esportiva d'alta intensitat; una bona mostra d'aquestes activitats són l'oferta de les rutes saludables, de les classes de Pilates,
Hipopressius, Ioga i d'un seguit de xerrades sobre alimentació i l'activitat física.
Hem afavorit la creació de noves entitats, unes que han començat amb força com el Club Patí Lliçà d’Amunt (amb una prova Autonòmica i una Nacional) i d'altres que estan a punt
de posar-se en marxa com el BMX de Ca l'Artigues .
En el capítol d'inversions i manteniments també hi estem deixant la nostra empremta, projectes finalitzats o a punt de fer-ho com són la reforma del Patinòdrom, del vestuari del
Camp de futbol, el sostre i les parets del Pavelló; projectes que estan en procés, el bar, vestidors i sistema de filtratge de la Piscina Municipal; i els que estan previstos d' iniciar-se,
canvi de gespa Camp de Futbol 11 i instal•lació d'un barracó sala/aula de formació.
Tenim més projectes i més actuacions per dur a terme, tingueu clar que això no es queda aquí, il•lusió i ganes de treballar no ens en falten i amb aquest esperit seguirem
endavant.
És clar que no està tot solucionat, és clar que quan prens decisions no tothom està d'acord, és clar que encara que no és la nostra intenció ens podem haver equivocat.. .però
també tenim clar que estem en el bon camí.

Vivimos tiempos convulsos en los que parece que nada volverá a ser como antes. Los ciudadanos han decidido ponerle freno al bipartidismo, y eso dio unos
resultados en las últimas elecciones generales. Después del ciclo del 20D y dando como resultado la repetición de elecciones, nadie tiene que caer en la apatía y
pensar que su voto no tuvo ninguna repercusión, porque es justamente lo contrario. El último voto tuvo un efecto tsunami que ha hecho tambalear a muchos que se
pensaban intocables y que ahora se tienen que replantear muchas cosas. La clase trabajadora, que es a la que representamos en EUIA-IU, somos el 99% de la
sociedad, los máximos responsables y los principales actores para cambiar el rumbo de la historia, y también las políticas que se llevan a cabo tanto en los
municipios como a nivel estatal. Por eso no podemos caer en la desidia y empezar a pensar que el votar no vale de nada, porque ahora más que nunca necesitamos
que se llenen las urnas de indignación, y que ese voto se traduzca en que haya un gobierno de izquierdas real. Una izquierda que consiga derogar leyes tan injustas
como la ley mordaza, la reforma laboral, y el iminar los recortes en sanidad y educación. También de crear leyes de protección a las personas en riesgo de exclusión,
desahucios, renta mínima, pobreza energética, etc. Si la derecha piensa que en una segunda vuelta de las elecciones, la abstención va a ser el arma para poder
gobernar durante otros 4 años, les tenemos que enseñar que no va a ser así, y que la Clase Trabajadora está dispuesta a l lenar la urna de votos para la
transformación social, porque pensamos que un nuevo país es posible.
Por otro lado y en el tema municipal, ya se está empezando a notar todo lo que este nuevo gobierno está l levando a cabo, y como EUIA encara de frente y con
consecuencia todo lo que incluimos en nuestro programa electoral. La participación y la transparencia tienen que ser el eje piramidal de un buen gobierno municipal,
y actos como el de dar la cara así lo dejan en manifiesto. EUIA no tiene nada que ocultar, ni ningún objetivo monetario en la participación en este gobierno municipal.
Si alguien tiene alguna duda o alguna contrariedad puede visitarnos en nuestro local y estaremos encantados de aclarársela. Martes y Jueves de 1 8 a 1 9.30h.

El próximo 26 de Junio, los españoles estamos llamados de nuevo a votar en unas Elecciones Generales. En las anteriores elecciones del 20 de diciembre, el
Partido Popular fue la fuerza más votada. Pero aun así, resultó imposible formar gobierno. El poco talante del que hace gala el líder del PSOE le impidió desde el
primer día reconocer que el ganador de las elecciones era el PP. Durante estos meses lo único que ha hecho el señor Pedro Sánchez es poner palos a las ruedas
para que no se llegara a ningún acuerdo de Gobierno, un gobierno que ahora podría estar trabajando para sacar a España de esta crisis institucional y evitarnos, de
paso, el coste económico que suponen unas nuevas elecciones para todos los españoles. Por no mencionar la triste imagen que hemos estado dando durante estos
meses en los medios de todo el mundo.
Por eso, desde el Partido Popular de LIiçà d’Amunt esperamos el 26 de junio volver a ser la fuerza política más votada, como ya fuimos en el 2011 , y que con nuestro
granito de arena podamos contribuir de nuevo a que el PP logre una gran mayoría a nivel nacional. Con mayoría absoluta, el PP consiguió evitar que Europa nos
rescatase y convirtió España en el país de la zona Europea que más crece económicamente, desterrando la crisis que nos había dejado el Gobierno del PSOE.
“Los experimentos, con gaseosa”, dijo un día el escritor y filósofo Eugenio D’Ors el día que, después de pedir en un bar una botella de champán, el camarero le
derramó parte del contenido en la chaqueta. Eso pensamos también nosotros: los experimentos, con gaseosa. Y no lo decimos sólo por los intentos fallidos del
PSOE, Ciudadanos y Podemos para formar gobierno. Pensamos en Lliçà y esperamos que el “experimento” del nuevo gobierno municipal de quince concejales
salga bien. De lo contrario, pagaremos los de siempre: los vecinos de LIiçà. Y esta vez, el coste no será una mancha en la chaqueta. De momento, el “experimento”
ya nos cuesta a 49.000 euros anuales más en los sueldos de los nuevos concejales. Suma y sigue.
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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.

L'Hipàtia celebra Sant Jordi
La diada de sant Jordi va
arribar a l’ Institut Hipàtia
com cada any de manera
lúdica i cultural. És la festa
més sonada del centre i
l ’alumnat es féu ressò a
través d’una campanya
d’al iments, concursos i
actuacions. No cal dir que el
fet que les famílies
poguessin assistir als actes,
donà un toc més
engrescador.
El curs de 2n A organitzà
l’esmorzar tradicional de
sant Jordi per compartir
amb tot l ’ institut, però
aquesta vegada demostrant
que s’ha de tenir cura dels
aliments, no s’ha de llençar
més del compte i saber
compartir amb qui més ho
necessita. L’objectiu de la
campanya era menjar sense
excedir-se i recaptar
aliments per als altres.
Recordant els clàssics Jocs
Florals, l ’ Institut preparà
concursos de microrelats,
poemes, vídeos, l imerick . . .
en català, castellà i anglès.
Aquí cal afegir el concurs
tradicional de la foto
matemàtica en què poden
participar els alumnes, el

professorat, els pares. . . per
tal de mostrar que el dia a
dia també té una visió
matemàtica.
I per amenitzar la festa,
l ’alumnat havia preparat,
amb el conjunt de professors
de les diferents àrees,
actuacions de tota mena:
balls, cançons, música,
sardanes. . . posades en
escena en què el jovent
ensenyà la part més
artística, més ll iure, més
dinàmica d’aquestes edats.

Finalment l ’acte es va cloure
amb els agraïments a
l’AMPA per la seva
col· laboració i amb una
cançó dels professors a dalt
de l’escenari. Fou una
jornada divertida i
participativa on es creà un
bon caliu entre tots.
Gràcies al professorat per
fer que el dia de Sant Jordi
arribi a ser un dia tan
especial i emotiu.

AMPA Hipàtia

Opinió

Campeonato de España
Wuko 201 6
1 9 Y 20 DE MARZO DE
201 6
Los resultados de los
competidores y
competidoras del Club
Shorin-Ryu son los
siguientes:

En la modal idad de katas
en diferentes categorías:
• 1 ª clas. NÚRIA PÉREZ
• 1 ª clas. PAULA RUIZ
• 1 ª clas. LAURA VALLET
• 1 º clas. MARC LÓPEZ

• 3º clas. ÁNGEL LÓPEZ

En la modal idad de kumite
en diferentes categorías:
• 1 º clas. MARC LÓPEZ
• 1 º clas. DAVID LAO
• 1 ª clas. PAULA RUIZ
• 2ª clas. SARA VALLET
• 2ª clas. NÚRIA PÉREZ
• 3º clas. ROGER VARA
• 3ª clas. LAURA VALLET

Club Shorin-Ryu

Reformem el Rober Solidari
Càritas disposa d’un Rober
Solidari als baixos de la
Rectoria (Carrer de Mossèn
Blancafort, 3). Més de 40
famíl ies de Lliçà d’Amunt i
d’altres poblacions de la Vall
del Tenes es beneficien
d’aquest servei. A més, pot
ser una bona manera de
reuti l i tzar la nostra roba, si
no la volem més, i dipositar-
la al contenidor que hi ha a
la porta. L’equip de
voluntaris de Càritas del
nostre poble vetl larà perquè
pugui arribar a qui ho
necessiti .
Enguany, ens disposem
amb il· lusió a reformar el
Rober Solidari. El nostre
projecte vol fer un espai més

pràctic i acoll idor. Gràcies a
l’Obra Social “la Caixa” ho
farem possible: ens ha
atorgat un ajut de més de
7.000 euros per tal de
finançar aquesta iniciativa
solidària, que té actualment
un local molt degradat.
Estem molt agraïts.
Tanmateix, la gran notícia
que un dia des de Càritas de
Lliçà d’Amunt voldríem
donar és que ja no calgués
cap actuació social perquè
tothom hagués assolit una
vida digna. Fins que aquest
dia no arribi, seguirem
treballant per la sol idaritat i
l luitant per la justícia.

Càritas Ll içà d'Amunt

Preinscripció a la Catequesi
A la parròquia del nostre
poble us oferim un espai
on els vostres fi l ls puguin
crèixer en els grans valors
que sostenen la vida: la
catequesi per als infants.
I n iciem la preinscripció. Si
h i esteu interessats, per a
infants a partir de 3r curs

de primària,
INSCRIPCIONS: DILLUNS
DE 1 9.30 A 20.30 HORES
A LA RECTORIA
PARROQUIAL.
Us hi esperem!

Parròquia de Sant Ju l ià de
Ll içà d 'Amunt

Sortida de la Colla de Gegants
El cap de setmana de l'1 de
maig, la colla gegantera de
Lliça d’Amunt dugué a terme
una sortida per les terres del
Segrià, on es va realitzar la
1 4ª Trobada de gegants de la
població de Maials, aprofitant
per celebrar el bateig de la
reina Marieta de las Terrotes;
ens hi van acompanyar
diferents colles del territori,
com Sant Feliu Sasserra, La
Llacuna, La Palma d’Ebre,
Alp, Barberà del Vallès i Les
Borges Blanques, entre altres.
Aquesta no va ser una
trobada qualsevol, també es
va realitzar una visita guiada
per la cooperativa de l’oli de
Maials i tota una visita per la
població.
En resum, un fantàstic cap de
setmana amb molt bons
amfitrions i amics.
Com ja sabeu, la colla de
gegants de Lliçà d’Amunt
està oberta a totes les
persones que vulguin gaudir
de les nostres trobades i sorti-
des; animeu-vos, necessitem
la vostra força.

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

Opinió

3a edició del Trail Nocturn L'Aliança
El proper 11 de juny se
celebrarà la 3a edició del
Trail Nocturn l ’Al iança que
transcorre pel camins i
corriols del terme municipal
de Lliçà d’Amunt. Enguany, i
com a novetat per aquesta
tercera edició, comptarem
amb dos recorreguts: el que
s’ha realitzat en els dos
darrers anys, d'1 1 ,2 km, i un
segon de més curt de 5,6
km. El tret de sortida de
ambdues curses serà al
carrer de l’Al iança a les
21 .30h.
Les inscripcions es poden
fer a través de la pàgina
web www.trai l . lal ianca.cat o
presencialment a l ’oficina de
l’ateneu (matins de dil luns a
divendres de 1 0h a 1 3h i
les tardes de divendres de
1 7h a 20h) fins el divendres
1 0 de juny o bé el mateix
dia del trai l fins a les 20h en

el punt de recoll ida de
dorsals. Els preus són:
- Socis de L'Aliança i mem-
bres del Curs de running
L'Aliança: 1 0€, recorregut
curt; 1 2 €, recorregut l larg
- Per a la resta: 1 2€, recor-
regut curt; 4€, recorregut

l larg.
Per altra banda, a les 1 9h es
duran a terme les curses
infanti ls (diferents
recorreguts per edats fins a
1 2 anys) pels voltants de
l’ateneu L’Aliança. Un dels
objectius que es marca
l’organització per aquestes
curses infanti ls és la
promoció de l’esport com a
hàbit saludable i de caire
solidari. Per aquest motiu, la
inscripció serà gratuïta i
només es demanarà una
aportació al Banc dels
Aliments. Durant tota la
tarda es podrà gaudir de la
fun zone amb inflable,
música i zona de bar.
Per més informació podeu
consultar la pàgina web
www.trai l . lal ianca.cat o a la
oficina de l’ateneu L’Aliança.

Ateneu L'Aliança

Festes de
barri del

mes de juny

Can Farell: 1 7, 1 8 i 1 9 de juny

Ca l'Artigues: 24, 25 i 26 de juny

VIè Biergarten a l'Ateneu L'Aliança

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.

Ateneu L'Aliança

Dimecres i dijous (1 i 2 de juny): BierTapes
Diversos xefs professionals i amateurs oferiran les seves
propostes per guanyar el premi a la millor tapa del
BierGarten 2016. 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
Organitza: Ateneu l 'Al iança

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

Visita al nostre municipi del
narrador de contes dels
nostres projectes a Perú
Lliçà Peruanitos va rebre el
narrador de contes José
Luis Guardia, conegut a
Perú com Papo Cuentacu-
entos, responsable del
nostre projecte “Club de la
Lectura“ en el AAH Cerro
Candela, on tenim el nostre
local social.
José Luis és també el gestor
de la primera Comiteca de
Lima “La Comiteca Gisela
Ramirez R“.
Va venir amb motiu del
certamen de còmic que es
va fer a Barcelona i es va
allotjar a casa de la
presidenta de l 'associació,
Maria Puig
El regidor de Cooperació de
l 'Ajuntament, Sr. Antonio
Polo, va ensenyar-l i la
Bibl ioteca Municipal Ca L’O-
l iveres, juntament amb la di-
rectora.
En nom de l'Ajuntament, se
l i va fer l l iurament de còmics
de Mortadelo y Filemón de

l'autor amb residència al
nostre municipi, Sr.
Francisco Ibáñez. Aquests
còmics seran repartits entre
la Comiteca de Gisela
Ramirez R de Lima i la nos-
tra Bibl ioteca Cerro Candela
que Lliçà Peruanitos té en el
seu local social.
Estem molt agraïts a
l 'Ajuntament de Lliçà i al Sr.
Antonio Polo per tota
l ’atenció rebuda.

Associació 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.

Tardes creatives
Dimecres 1 de juny
Taller de gorres personalitzades (1 a
part). El tal ler és realitzarà en dues
sessions de tarda. Vine i crea la teva
gorra per aquest estiu. No t’ho perdis i
apunta’t amb temps, només hi ha 1 0
places!

Si ets jove... Mou-te!
Divendres 3, 1 0 i 1 7 de juny
Vols proposar noves activitats al Ga-
l l iner? Tallers, xerrades, sortides,
festes, projectes. . . Participa a l’Espai
Jove totes les tardes dels divendres i
mou-te!

Reciclem!
Dimarts 7 de juny
Taller a partir de material reciclat.
Al· lucinaràs amb tot el que podem
arribar a fer amb la brossa que llen-
cem!

Tardes creatives
Dimecres 8 de juny
Taller de gorres personalitzades (2ª
part). És realitzarà la 2ª part del tal ler,
on podràs final itzar la teva gorra i
emportar-te-la per gaudir-la aquest
estiu (per poder fer aquest tal ler s'ha
d’haver realitzat la primera part).
Jocs de taula
Dijous 9 de juny
Avui fem un especial clàssics primera
part. A càrrec de Tricric.

Cuina jove
Dimecres 1 5 de juny
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzarem tal lers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares. Aquest mes farem
Granissats de fruites naturals. Molt
nutritius i molt refrescants per passar
aquesta calor. Només has de venir al
Gall iner, nosaltres posem tots els
ingredients!

Tardes creatives
Dijous 1 6 de juny
Taller de marcs personalitzats amb
Goma Eva. Fes-te un marc d’al lò més
original per col· locar la teva foto pre-
ferida.

Reunió informativa del
Casal Jove 201 6
Dilluns 20 de juny
Per als i les joves inscrits i els pares,
mares i/o tutors.
Hora: 1 9h
Lloc: sala d’actes de la Bibl ioteca
de Ca l’Oliveres

Tarda de fotografies diver-
tides
Dimecres 22 de juny
Un curs més a la butxaca! Vine al
Gall iner i fes-te una particular i original
foto de graduació.
Torneig de PS4
Dimarts 28 de juny
Ha arribat l ’esperat torneig de FIFA 1 6
al Gall iner. Si vols participar, vine i
inscriu-te. El guanyador rebrà un
regal! Per poder realitzar el torneig ha
d’haver-hi un mínim de 8 participants.

Jocs de taula
Dijous 30 de juny
Avui fem un especial clàssics segona
part. A càrrec de Tricric.

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

- El dijous 23 de juny el Galliner
estarà tancat.

Telèfons Agenda

Actes commemoratius del
centenari del Cor Claverià
- Exposició "Clavé al Cor" i
exposició de fotografies
antigues del Cor Claverià
L'Aliança
De l'1 al 5 de juny
Lloc: Casal de la Gent Gran
Del 6 a l'11 de juny
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres

- Conferència sobre la vida i
obra de Josep Anselm
Clavé
Diumenge 5 de juny
Hora: 1 2h
Lloc: Casal de la Gent Gran

- Conferència sobre els be-
neficis de cantar
Dissabte 11 de juny
Hora: 1 2h
Lloc: Bibl ioteca Ca l'Oliveres

- Trobada de corals
Diumenge 12 de juny
Hora: matí
Lloc: c. d'Anselm Clavé i Pinar de
la Riera

Biergarten
De l'1 al 4 de juny
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: ateneu L'Aliança

La Sagrera Nit d'Estiu
Dissabte 4 de juny
Hora: a partir de les 1 9h
Lloc: la Sagrera
Organitza: Amics de la Sagrera

Representació teatral sobre
consum responsable
Diumenge 5 de juny
"La Botigueta" a càrrec de la compa-
nyia Tanaka Teatre.
Hora: 1 2h
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Ajuntament

III Aniversari ASR Clàssics
Diumenge 5 de juny
Concentració de vehicles clàssics.
Gimcana/Ruta: Descobreix Ll içà
d'Amunt. Barbacoa i servei de bar.
Premis als mil lors vehicles. Stands de
recanvis i exposicions. Música en viu i
desfi lades. Inflables i jocs per nens.
Lloc: c. Bosc de la Riera, 2
Organitza: ASR Antigal les Sobre
Rodes

Festes de cloenda d'activi-
tats als Centres Cívics
- Centre Cívic Ca l'Artigues
Divendres 10 de juny
Hora: 1 7.30h

- Centre Cívic Palaudàries
Divendres 17 de juny
Hora: 1 7.30h
Organitza: Ajuntament

3a edició del Trail Nocturn
L'Aliança
Dissabte 11 de juny
Organitza: ateneu L'Aliança

II Cicle de vermuts musi-
cals a la terrassa
Diumenge 12 de juny
Setembre, grup de soft rock nascut a
Granollers. Versió reduïda. Els nois de
Setembre vindran a ensenyar la
poteta amb una formació reduïda de
3. Accés ll iure.
Hora: 1 2h
Lloc: terrassa de l'ateneu L'Aliança
Més informació: http: //www. lal ian-
ca.cat/sonsalbar
Organitza: ateneu L'Aliança

Fira del trasto
Dimecres 15 de juny
Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: pista esportiva del Centre Cí-
vic de Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Espectacle MUDA'T
Dissabte 1 8 de juny
"iTIme" amb Peyu.
Hora: 21 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Ajuntament

Remuntada a peu del riu
Tenes
Diumenge 19 de juny
5a etapa.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: A.. .afaja.
Més informació: UEC Vall del Te-
nes
Organitza: UEC Vall del Tenes

Eleccions generals
Diumenge 26 de juny
Horari: de 9h a 20h
Lloc: col· legis electorals

II Cicle de vermuts musi-
cals a la terrassa
Diumenge 26 de juny
Duet Lil ium, grup de versions de
música actual fetes amb violí i piano.
Accés ll iure,
Hora: 1 2h
Lloc: terrassa de l'ateneu L'Aliança
Més informació: http: //www. lal ian-
ca.cat/sonsalbar
Organitza: ateneu L'Aliança

Taller d'iniciació a la pintura
(roba i quadres)
Dimecres
Horari: de 1 0h a 1 2h o de 1 6h a
1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Ga-
l l iner
Informació i inscripcions: Montse
(93 841 71 23)
Organitza: Associació Dones del
Tenes
Més informació: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança.

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:
Viatge al País Vasc
Del 6 al 1 2 d'agost
Viatge en autocar. Estada a l'Hotel
Duque Well ington en règim de pen-
sió completa.

Preu: 420€ (inclou l'autocar, l'hotel,
els dinars extres, les excursions, guia
i assegurança).
Més informació: despatx de l'asso-
ciació

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 7.30h
Ball: Segon diumenge de mes
(1 2 de juny) 1 7h

Exposició
De l'1 al 30 de juny
Ikebana. A càrrec de Begonya
Hernàndez, titulada Kakyo per l’escola
d’ikebana Ikenobo del Japó.
Lloc: primera planta

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 2 de juny
Visita de l’autora Dolors Garcia Cor-
nellà. Després de la sessió hi haurà
berenar. A càrrec de Joana Moreno i
Laura Bartuilli. Si tens entre 11 i 1 5
anys, t’agrada llegir i vols passar una
bona estona, informa’t a la Biblioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Mecanografia per a infants
Dimarts 7, 1 4, 21 i 28 de juny
Curs on-line de mecanografia. 4
sessions al mes d’una hora de durada
cadascuna. Adreçat a infants de 8 a 1 3
anys. Places limitades.
Hora: 1 7.30h
Lloc: aula multimèdia

Instants musicals
Dimarts 7 de juny
Darrera audició musical de la tempora-
da, d’una durada de 20 minuts, a càrrec
d'alumnes de l’Escola de Música de la
Vall del Tenes. Laura Saavedra, piano.
Hora: 1 8h

Club de lectura per a adults
Dimarts 7 de juny
La Mennulara de Simonetta Agnello
Hornby. Si vols participar a les tertúlies
del Club de Lectura posa’t en contacte
amb la Biblioteca.
Hora:1 8.30h

Contes al vol
Dissabte 11 de juny
Laboratori de lectura. "Els contes més
sentits, a través dels sentits" a càrrec
de Marta Roig. Un laboratori per
investigar, a través dels sentits, algunes
de les històries que més vegades han
sentit les nostres orelles. Adreçat a
infants a partir de 4 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de juny. Places limitades.

Taller creatiu
Dimarts 14 de juny
"Taller de banderoles" a càrrec de Car-
me Romero i Agnès Navarro. Farem
unes banderoles amb el nostre nom per
penjar a la nostra habitació. Adreçat a
nens i nenes de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de juny. Places limitades.

Niu de paraules
Dissabte 1 8 de juny
"Dansa creativa en família” A càrrec de
Jordi Ramon. Espai de creativitat
corporal on explorant les possibilitats
del nostre moviment gaudirem del joc,
l’espontaneïtat i l’alegria de moure el
cos. Sessions adreçades a famílies
amb infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de juny. Places limitades.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament




