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L’Alcalde de Lliçà 
d’Amunt, nou president
de la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes

La Mancomunitat de la Vall del Tenes canviarà de president aquest juliol. L’Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Enric Bar-
bany, donarà el relleu a l’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, en la presidència de la Mancomunitat fins al final de la le-
gislatura. La Mancomunitat de la Vall del Tenes és un ens supramunicipal que va sorgir fa 30 anys per les necessitats comu-
nes que tenien els pobles de Bigues i Riells del Fai, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall. En l’actualitat la
Mancomunitat té diferents unitats de serveis.
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Aquest mes de juliol assumeixo la presidència de la Mancomunitat de la Vall del Tenes que integra els po-
bles de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt, un fet que m’omple d’or-
gull. La Mancomunitat de la Vall del Tenes ha complert 30 anys aquest 2009. Han estat 30 anys de serveis
a una població en constant creixement. Avui som actualment uns 35.000 habitants.

Enguany tenim 429 alumnes a l’IES La Vall del Tenes, 340 alumnes a l’Escola de Música, al voltant de 80
alumnes anuals al SEFED i 3.227 persones inscrites al Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes. A més a més
s’han ofert activitats culturals als 3.683 alumnes dels diferents centres educatius (escoles bressol, infantil i
primària), mobilitzant 301 autocars. També tenim en funcionament un servei d’atenció a la dona i un ser-
vei de prevenció de drogues. Pel que fa als projectes estem treballant en dues grans línies: mobilitat i pai-
satge. El projecte del Bus Exprés, La Carta del Paisatge o el segell turístic “Vall del Tenes. El Jardí del Va-
llès” responen a aquestes línies de treball. 

Molts d’aquests projectes i serveis prestats a la ciutadania no haurien estat possibles sense aquesta força
que la Mancomunitat ens dóna. És per això que la Mancomunitat segueix en funcionament i amb més  sa-
lut que mai, impulsada per persones que hem cregut i creiem en el que fem; aquesta és la clau de l’èxit.

El repte que em planteja la presidència de la Mancomunitat l’afronto convençut de la importància del li-
deratge que des de Lliçà d’Amunt li donarem, perquè d’aquesta manera, d’aquí 30 anys puguem conti-
nuar afirmant que la Mancomunitat de la Vall del Tenes és indispensable. 

Editorial

OPINIÓ

Enquesta ciutadana Coneix la Mancomunitat de la Vall de Tenes? Sap quins serveis ofereix?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

No la conozco. Me suena pero
no sé qué es. Yo ya tengo las
nietas mayores. Antes, cuando
eran más pequeñas, puede que
hubiera sabido algo.  

Soledad Lerenas
Sant Baldiri

Sí, però com que no tinc ca-
nalla que vagi al col·legi, no sé
massa cosa. El que estan fent
està ben fet. Està molt bé. Els
meus fills van anar a l’institut
a Santa Eulàlia i, en aquell
temps, estava tot molt bé.  

Maria Dolors Fontserè
Sant Baldiri

No en sé gaire. Abans sé que
compartíem la Policia. I, del
demés, poca cosa sé. Com que
no tinc fills, segurament per
això la desconec més. Crec que
la formen Santa Eulàlia, Riells,
Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt. 

Miquel Ciurana
Can Xicota

No tengo ni idea. Ni me suena
el nombre. Llevo poco tiempo
aquí. 

Antonio Piña
Pinedes del Vallès

Sí, me suena. La forman Lliçà
d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa
Eulàlia i Bigues. ¡No he hecho
viajes con mis hijos al instituto
de Santa Eulàlia, a todas horas! 

Gloria González
Can Salgot

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

URBANISME

Nou traçat del Quart Cinturó i supressió de
l’Eix del Tenes
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que afecta el municipi de Lliçà d’Amunt, s’ha aprovat inicialment, amb un nou
traçat del Quart Cinturó o Ronda del Vallès.

La nova proposta neix d’una percepció en
que l’automoció ha perdut en benefici del
ferrocarril part del seu protagonisme. 

L’avantprojecte anterior a la proposta ac-
tual definia un traçat sobre el que l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt va presentar una
possible alternativa. A hores d’ara i sense
conèixer el detall del recorregut, l’equip de
govern assegura, amb prudència, que les
modificacions introduïdes tenen en
compte les seves valoracions.

Però, no era aquesta l’única via que podia
afectar el nostre territori. També hi havia l’Eix
del Tenes, que actualment ha deixat d’existir.

Aquesta és una molt bona notícia, se-
gons l’equip de govern, que permet el
final desitjat per salvar la plana del Te-
nes. Ja ve de temps la pretensió de
Lliçà d’Amunt d’allunyar aquesta via
de pas.

L’entredit dels criteris que definien com
a necessari l’Eix del Tenes ha fet possible
la seva supressió. Segons l’equip de go-
vern, ha estat la fortalesa del consens en-
tre les poblacions veïnes el que ho ha fet
possible. Aquest consens s’ha basat en
l’estima pel territori i en la valoració del
sistema de transport com a xarxa inter-
connectada. CAN COMAS

RIU TENESPLANA AGRÍCOLA DEL TENES AMB LA MASIA DE CAN PUIG I L'ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ AL FONS
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ESPORTS

L’equip lliçanenc va competir a la “fi-
nal four” juntament amb l’Avantmè-
dic-Lleida B, el Siemens Cornellà B i
el C. B. Santpedor B. 

Al matí, en primer lloc, el Lliçà d’A-
munt B (1r classificat de la fase regu-
lar) es va enfrontar amb el C. B. Sant-
pedor B (4t classificat de la fase
regular). Aquest partit va acabar amb
el resultat de 56-65 i l’equip lliça-
nenc, desconsolat, es va quedar a les
portes de jugar la final. En segon lloc,
el Siemens Cornellà B es va enfrontar
amb l’Avantmèdic Lleida B. Aquest
partit va acabar amb el resultat de 58-
79 a favor de l’equip lleidatà. 

Així doncs, a la tarda, es va jugar la fi-
nal entre el C. B. Santpedor i l’Avant-
mèdic Lleida B. Aquest partit va aca-
bar amb el resultat de 62 a 58 a favor
del Santpedor. 

Per tant, el C. B. Santpedor B va
guanyar el Campionat de Catalunya
de Bàsquet de la categoria Júnior
Masculí de 1r Any. 

El Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt va
organitzar diferents d’activitats pa-
ral·leles per tal de fer d’aquest esdeve-
niment una festa, que va acollir uns
dos-cents espectadors.

Els components de l’equip júnior
masculí de primer any del Club de
Bàsquet Lliçà d’Amunt són: David
Custodio, David Segura, Lluís Pérez,
Immanol Gómez, Oriol Nadal, Xa-
vier Parera, Yerai Pérez, Gerard An-
glès, Oriol Dabad, Nil Datsira i Marc
Muñoz. Tots ells estan dirigits per
David Borrell i compten amb les ano-
tacions estadístiques de Lluís Datsira.

L’acte va comptar amb la presència de
Joan Puig, delegat federatiu, i de
Francesc Fagella, directiu de la Fede-
ració Catalana de Basquetbol. La re-

presentació de l’Ajuntament va anar a
càrrec de l’Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor d’Esports, Juan Miguel Val-
derrama. 

Un cop acabada la final, Francesc Fa-
gella, en representació de la Federació
Catalana de Basquetbol, va fer lliura-
ment del trofeu als desconsolats sots-
campions, l’Avantmèdic Lleida B. Se-
guidament, l’Alcalde, Ignasi Simón,
va fer lliurament del trofeu als eufò-
rics campions, el C. B. Santpedor B. 

L’entrenador del Lliçà d’Amunt B,
David Borrell, va comentar que la de-
rrota els havia deixat un mal gust de
boca, després d’haver fet una bona
temporada i haver quedat líders de la
lliga regular. Borrell va consolar els
jugadors amb paraules d’elogi per la
temporada que havien dut a terme,
dient-los que també era un premi ha-
ver arribat fins aquí. Borrell també va
tenir paraules d’agraïment per l’afi-
ció, que va omplir el Pavelló Munici-
pal d’Esports. Segons l’entrenador, es
va crear un clima molt esperançador
per haver quedat líders de la lliga re-
gular i per jugar-se la final al poble,
que semblava que no es podia fallar i
aquesta expectativa creada va jugar en
contra de l’equip lliçanenc, per la
pressió que els va suposar. 

El C. B. Lliçà d’Amunt, a les portes de la final del
Campionat de Catalunya de Bàsquet disputat a Lliçà
L’equip júnior masculí de primer any del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, que juga a la màxima categoria de la seva edat (preferent),
no va aconseguir classificar-se per a la final d’aquesta categoria del Campionat de Catalunya, que es va disputar el passat 24 de
maig al Pavelló Municipal d’Esports del nostre municipi.

LLIÇÀ D'AMUNT-C.B. SANTPEDOR (FOTO BASQUETMANIÀTIC) 

ELS GUANYADORS, EL C.B. SANTPEDOR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ
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ESPORTS

El festival es va iniciar amb una desfi-
lada de presentació dels 235 esportistes
que hi van participar. Seguidament, els
participants en aquest esdeveniment
esportiu van realitzar exhibicions de
diferents modalitats esportives com ba-
tuca, jazz, karate, steps, aikido, dansa
del ventre, activitat física per a gent
gran i el ball del grup The Starlets.
Després de dedicar moltes hores assa-

jant els seus esports preferits, els espor-
tistes van fer passar una bona estona a
tot el públic present. 

Un cop acabades les exhibicions, el
festival va finalitzar amb una caiguda
de globus damunt dels esportistes que,
tot ballant al ritme de la música, van
desitjar molt bon estiu a tot el públic
present.

Gran participació al
Festival de cloenda
d’activitats esportives 

PARTICIPANTS AL FESTIVAL D'ENGUANY

ELS LLIÇANENCS TAMBÉ VAN PUJAR AL PODI

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir, el passat 29 de maig, el
Festival de Cloenda d’Activitats Esportives de l’Escola Esportiva
Municipal i del Gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports, amb
motiu de la finalització de la temporada 2008-2009.

Aquest acte va ser una fita molt important
dintre del món del ciclisme tot terreny en
la que varen participar equips de tota la
província de Barcelona. 

Aquesta competició amb tant de ressò dintre
de l’àmbit esportiu va comptar amb una xi-
fra aproximada de cent participants i més de
quatre cents espectadors durant tot l’acte.

La prova es va dur a terme a la zona de Can
Moncau gràcies a la cessió dels terrenys per
l’organització del campionat.

Cal dir que es va comptar amb la presència
del ciclista professional resident a Lliçà
d’Amunt Joaquim Rodríguez com a repre-
sentant del món de l’esport i de l’Alcalde
Ignasi Simón i el regidor d’Esports Juan
Miguel Valderrama com a representants
municipals.

Va ser una cursa molt profitosa pels ciclis-
tes locals que van aconseguir varis podis en
diferents modalitats. 

El passat dissabte dia 16 de maig el pri-
mer equip del Futbol Sala Lliçà d’A-
munt va disputar un partit amistós con-
tra el MD London anglès que estava de
stage esportiu per Catalunya.

El partit va ser de resultat còmode pels
de casa però va ser difícil de jugar do-
nada la gran condició física dels rivals.

Va ser una manera d’unir dos clubs i
dues aficions gràcies a l’esport. 

Torna el torneig més emblemàtic dels es-
tius a Lliçà d’Amunt “La Bombonera” que
es durà a terme a les instal·lacions que po-
pularment han adoptat el nom del torneig
al costat del camp de futbol municipal.

El torneig es dividirà en dos caps de set-
mana. S’iniciarà el 10, 11 i 12 de juliol el
primer cap de setmana i finalitzarà el 17,
18 i 19 del mateix més. Sempre jugant
partits els divendres, dissabte i diumenge. 

Un cop més els joves membres de l’Atlètic
Lliçà organitzen un torneig caracteritzat pel
bon ambient i la diversió juntament amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Lliçà d’A-
munt.

Hi haurà les mateixes activitats de sempre i
varies novetats que de ben segur faran del
campionat una cosa més que fer esport. Hi
haurà concursos, retransmissions, música etc. 

Amb la sèrie de millores que l’Ajuntament
ha realitzat, es podrà gaudir d’unes
instal·lacions excel·lents.

Serà el punt de trobada i de referència de
practicants i aficionats del mes de juliol. 

No dubteu en formar un equip i partici-
par, quants més serem, més riurem!!

Més informació i inscripcions als telèfons:
653.546.298 i 647.241.135

Campionat
Provincial de
BTT a Lliçà
d’Amunt

Torna “La Bombonera”

El passat dia 31 de juny,
l’Amunt Club Ciclista
conjuntament amb
l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt va organitzar el
Campionat Provincial de
BTT – Barcelona 2009.

La lliga de lleure de Botxes ha
comptat amb 14 equips partici-
pants, entre locals i foranis. Els tres
primers classificats han estat:

1r- Can Marquès
2n- Pineda 07
3r- Can Costa

A la lliga de lleure de Futbol Sala
hi han participat 11 equips, entre
locals i foranis. Els tres primers
classificats han estat:

1r- Can Roure
2n- Font del Bou
3r- Pineda del Vallès

Finalització
de les lligues
de lleure de
botxes i futbol
sala

FUTBOL SALA
LLIÇÀ D’AMUNT
8 - MD LONDON 2

Les lligues de lleure de
botxes i de futbol sala van
finalitzar el passat mes de
maig.
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CULTURA

Un any més arriben les festes de barri, que omplen els caps de setmana d’estiu.

Les festes de barri omplen els caps de
setmana d’estiu

A finals de juny, es va encetar el calendari
de les festes de barri d’aquest estiu, que s’a-
llargarà fins a mitjan agost. Durant gairebé
dos mesos, cada cap de setmana algun dels
barris del municipi celebrarà la seva festa.

Totes les festes de barri compten amb una
programació d’activitats diversa: jocs in-
fantils, campionats esportius, sopars po-
pulars, balls, etc.

Aquesta programació està organit-
zada per les associacions de veïns i
s’adreça a tots els veïns del barri. 

A continuació us detallem la progra-
mació de les festes de barri d’en-
guany per a tots els veïns de Lliçà
d’Amunt de cada barri i els d’altres
barris que vulguin compartir la seva
festa. SOPAR I BALL ANIMACIÓ INFANTIL

FESTA DEL BARRI DE L’ALIANÇA
Dissabte 4 de juliol
Programació:
Hora: 21.30 h
Sopar de germanor
Hora: 23 h
Ball amb el grup musical Palau (Bingo a la
mitja part)
Lloc: plaça de Catalunya
Per a més informació: Comissió de festes del
barri de L’Aliança
Organitza: Comissió de festes del barri de L’A-
liança

FESTA DE BARRI DE CA L’ARTIGUES
Divendres 10 de juliol i dissabte 11 de juliol
Servei de bar. 
Programació:
Divendres 10 de juliol
Hora: 17 h
Campionat popular de Parxís
Hora: 21.30 h
“Chupinazo” d’inici de la festa
Hora: 22 h
Sopar
Hora: 23 h
Ball amb el grup musical “Toma nota”
Dissabte 11 de juliol
Hora: 10.30 h
Parc infantil Mòbil Parc (atraccions i canó
d’espuma)
Campionat de Petanca
Hora: 16.30 h
Campionat de Dòmino
Hora: 22 h
Sopar
Hora: 23 h
Disco Mòbil Mega Mix
“Chupinazo” de final de festa
Lloc: local social i Centre Cívic Ca l’Artigues
Per a més informació: Associació de Veïns de

Ca l’Artigues
Organitza: Associació de Veïns de Ca l’Arti-
gues
FESTA DEL BARRI DE CAN XICOTA
Cap de setmana del 10, 11 i 12 de juliol
Durant el dies de la festa del barri, hi haurà
música ambiental, bar permanent al Local So-
cial, jocs de taula i venda de mocadors, sama-
rretes i paperetes per a la Rifa de la Festa de Ba-
rri. Totes les actuacions i activitats són
gratuïtes.
Programació:
Divendres 10 de juliol
Hora: 22 h
Traca d’inici de la Festa de Barri
Hora: 23 h
Nit d’havaneres amb el grup “Marejol” (es
convida a tots els socis i sòcies de l’associació de
veïns d’aquest barri a tastar “el millor rom cre-
mat de la terra ferma”)
Dissabte 11 de juliol
Hora: 10 h
Concurs de truites (lliurament: de 10 a 11.45
h, al Local Social; premis: sopar per a dues per-
sones al restaurant El Portal Vell per al 1r, 2n i
3r premi) 
Hora: 10 h
Concurs de dòmino (inscripcions: 617 65 32
21)
Hora: 10.30 h
Trobada de petanca (inscripcions: mitja hora
abans)
Hora: 12 h
Reunió del jurat del Concurs de truites
Hora: 13 h
Aperitiu per a socis i col·laboradors (se servi-
ran les truites del concurs)
Hora: 17 h
Concurs de dibuix infantil per a nens i nenes
fins a 12 anys (diferents premis per edats i ob-
sequis per a tots els participants)

Hora: 19 h
Concurs de triples de bàsquet (categoria A:
fins a 12 anys; categoria B: a partir de 12 anys;
premis segons les categories)
Hora: 21 h
Preparatiu de taules i cadires per al sopar
Seguidament
Sopar de germanor (cal portar el sopar; s’obse-
quiarà els assistents amb coca i cava)
Hora: 23.30 h
Ball amb l’orquestra show “Sandalo”
Hora: 1.30 h (mitja part del ball)
Animació amb el ventríloc Chevalo
Hora: 2 h
Continuació del ball amb l’orquestra “San-
dalo”
Diumenge 12 de juliol
Hora: 10 h
Finals de dòmino
Hora: 11 h
Parc d’animació infantil amb toro mecànic,
tobogans inflables multi obstacles, castell d’in-
flables i festa de l’escuma
Hora: 11 h
Taller d’escacs (per aprendre o jugar; escacs
gegant, partides lliures i partides ràpides amb
cronòmetre; organització: Club d’Escacs Lliçà
d’Amunt)
Hora: 18 h
Xocolatada popular (amb coca)
Hora: 19 h
Concert d’animació infantil amb el grup “País
de xauxa”
Hora: 20 h
Lliurament de premis de les diferents activi-
tats
Hora: 21 h
Gran rifa de la Festa de Barri (1r premi: per-
nil ibèric i lot de vi; 2n premi: espatlla ibèrica i
lot de vi; 3r premi: assortit d’ibèrics i lot de vi)
Hora: 22 h

Traca de fi de festa
Per a més informació: Associació de Veïns de
Can Xicota
Organitza: Associació de Veïns de Can Xicota

FESTA DEL BARRI DE CA L’ESTEPER
Cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol
La Comissió de festes es reserva el dret de mo-
dificar algun dels actes. 
Programació:
Divendres 17 de juliol
Hora: 18 h
Manualitats per a nens i nenes
Hora: 21.30 h
Sopar de germanor per a tot el barri
Hora: 23 h
Música amb orquestra
Dissabte 18 de juliol
Hora: 10 h
Competició al circuït de bicicletes
Hora: 18 h
Manualitats per a nens i nenes
Hora: 21.30 h
Sopar de gala (venda de tiquets: de 18 a 21 h,
al Local Social, fins a l’11 de juliol)
Hora: 23 h
Ball amb orquestra (a la mitja part, l’escola de
ball Jose y Mari i els seus alumnes faran una ex-
hibició)
Diumenge 19 de juliol
Hora: 10 h
Concentració de cotxes antics
Hora: 12 h
Festa de l’escuma i parc infantil amb toro
mecànic
Per a més informació: Associació de Veïns de
Ca l’Esteper
Organitza: Associació de Veïns de Ca l’Esteper

FESTA DEL BARRI DE CAN ROVIRA VELL
Cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol

FESTES DE BARRI
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Programació:
Divendres 17 de juliol
Hora: 19.30 h
“Chupinazo” d’inici de la festa
Hora: 20 h
Concurs infantil de disfresses
Hora: 22 h
Cine a la fresca (es pot sopar al bar de l’associa-
ció de veïns)
Hora: 24 h
Música en diferit
Dissabte 18 de juliol
Hora: 18 h
Campionats de petanca, de dòmino i d’altres
activitats
Hora: 21.30 h
Sopar de gala (pollastre, botifarra, xoriço, pata-
tes, sangria, agua i gelat; venda de tiquets: asso-
ciació de veïns)
Hora: 22 h
Espectacle pirotècnic a càrrec dels Diables de
Ripollet
Hora: 23 h
Ball amenitzat per l’orquestra “Acuario”
Hora: 1 h
Lliurament de premis de les diferents activitats
Hora: 1.30 h
Continuació del ball amb l’orquestra “Acua-
rio”
Diumenge 19 de juliol
Hora: 12 h
Inflables, karts i festa de l’escuma
Hora: 18 h
Exhibició d’arts marcials a càrrec del Gimna-
sio Godai
Hora: 18.30 h
Festa infantil amb jocs i concursos
Hora: 19.30 h
Berenar infantil
Hora: 20.30 h
Fi de la festa de barri
Per a més informació: Associació de Veïns de
Can Rovira Vell
Organitza: Associació de Veïns de Ca Rovira
Vell

FESTA DEL BARRI DE LA SAGRERA
Dissabte 18 de juliol
Programació:
Hora: 21.30 h
Sopar de germanor
Hora: tot seguit
Ball
Lloc: plaça de l’Església
Per a més informació: Comissió de Festes de
La Sagrera
Organitza: Comissió de Festes de La Sagrera

FESTA DEL BARRI DE PALAUDALBA
Caps de setmana 18 i 19 i 25 i 26 de juliol
Programació:
Dissabte 18 de juliol
Sopar de germanor
Diumenge 19 de juliol
Futbol infantil
Futbol femení
Dissabte 25 de juliol
12 h de Futbol Sala
Havaneres

Diumenge 26 de juliol
Festa infantil
Per a més informació: Associació de Veïns de
Palaudalba
Organitza: Associació de Veïns de Palaudalba

FESTA DEL BARRI DE CAN ROVIRA NOU
Cap de setmana del 24, 25 i 26 de juliol
Programació:
Divendres 24 de juliol
Hora: 17 h
“Chupinazo” d’inici de la festa i jocs infantils
Hora: 18 h
Berenar infantil
Hora: 21.30 h
Sopar del soci i espectacle
Hora: 22.30 h
Pregó de la festa de barri
Hora: 22.45 h
Sorteig a benefici de l’associació de veïns
Hora: 23 h
Ball amb el grup musical “Duo”
Hora: 2.45 h
Recollida de taules i cadires (es prega la mà-
xima col·laboració de tothom)
Dissabte 25 de juliol
Hora: 11 h
Torneigs de dòmino i petanca
Jocs infantils
Hora: 13 h
Concurs gastronòmic
Concurs de dibuix infantil
Hora: 16 h
Campionat de dards
Hora: 18 h
Partit de futbol
Hora: 19.30 h
Muntatge de taules i cadires per al ball
Hora: 21 h
Rom cremat
Campionat de dards
Hora: de 21.30 a 22.30 h
Repartiment de bosses
Hora: 23 h
Ball amb l’Orquestra Forum
Hora: 1 h
Sorteig a benefici de l’associació de veïns
Hora: 1.30 h
Venda i ball del fanalet
Hora: 3 h
Recollida de taules i cadires
Diumenge 26 de juliol
Hora: 11 h
Gimcana
Hora: 12 h
Festa de l’escuma i finals dels concursos de
dòmino i petanca
Hora: 17 h
Jocs infantils
Hora: 18 h
Berenar infantil
Hora: 19 h
Espectacle infantil amb clowns
Hora: 20 h
Lliurament de trofeus
Hora: 21 h
Traca final de festa
Per a més informació: Associació de Veïns de
Can Rovira Nou

Organitza: Associació de Veïns de Ca Rovira
Nou

FESTA DEL BARRI DE CAN SALGOT
Cap de setmana del 24, 25 i 26 de juliol
Programació:
Divendres 24 de juliol
Hora: 18 h
Concurs de dibuix Francisco Ibáñez (edat: de
3 a 12 anys)
Hora: 19 h
Concurs de pastissos
Hora: 19.30 h
Xocolatada popular
Hora: 21.30 h
Havaneres i rom cremat amb el grup Montjuïc
Hora: 23 h
Música en directe amb Juan Carlos
Divendres 25 de juliol
Hora: 11 h
Pallassos
Hora: 12 h
Festa de l’escuma
Hora: 21.30 h
Sopar Popular
Hora: 22.30 h
Exhibició de balls llatins
Hora: 23 h
Ball en directe amb Juan Carlos
Diumenge 26 de juliol
Hora: 11 h
Eucaristia
Hora: 13 h
Aperitiu Popular
Hora: 18 h
Concurs de dòmino
Per a més informació: Associació de Veïns de
Can Salgot
Organitza: Associació de Veïns de Can Salgot

FESTA DEL BARRI DE CAN ROURE
Dissabte 25 de juliol i cap de setmana de l’1 i
2 d’agost
Programació:
Dissabte 25 de juliol
Hora: 17 h
Lloc: camp de petanca
Torneig de petanca de Festa d’estiu
Dissabte 1 d’agost
Hora: 9 h
Lloc de sortida: camp de petanca
Bicicletada al voltant de Palaudàries
Hora: 18 h
Lloc: camp de petanca
Jocs infantils
Hora: 22 h
Lloc: Centre Cívic de Palaudàries
Sopar de germanor
Hora: 23 h
Lloc: Centre Cívic de Palaudàries
Música en viu
Diumenge 2 d’agost
Hora: 10 h
Lloc: camp de futbol de Can Roure
Partit de futbol sènior
Hora: 11 h
Lloc: camp de futbol de Can Roure
Partit de futbol infantil
Hora: 12 h

Lloc: Centre Cívic de Palaudàries
Festa de l’escuma
Hora: 18 h
Lloc: camp de futbol de Can Roure
Titelles i pallassos, xocolatada i fi de festa
Per a més informació: Associació de Veïns de
Can Roure
Organitza: Associació de Veïns de Can Roure

FESTA DEL BARRI DE PINEDES DEL VALLÈS
Cap de setmana del 31 de juliol i 1 i 2 d’agost
Per a més informació: Associació de Veïns de
Pinedes del Vallès
Organitza: Associació de Veïns de Pinedes del
Vallès

FESTA DEL BARRI DE CAN COSTA
Cap de setmana del 14, 15 i 16 d’agost
Programació:
Divendres 14 d’agost
Hora: 17 h
Fi de les inscripcions a les activitats
Hora: 17.30 h
Sorteig d’activitats
Hora: 18 h
Inici de les activitats infantils i d’adults
Hora: 22 h
Sopar
Hora: 23 h
Espectacle en viu i discoteca
Dissabte 15 d’agost
Hora: 11 h
Sardinada
Hora: 12 h
Eliminatòries de les activitats
Hora: 12.30 h
Activitats infantils
Hora: 18 h
Campionat de Petanca per a socis
Hora: 22 h
Sopar de gala
Hora: 23.30 h
Ball de gala amb música en viu
Diumenge 16 d’agost
Hora: 10 h
Xocolatada popular
Hora: 11 h
Eliminatòries de les activitats (infantils i
adults)
Hora: 14.30 h
Paella
Hora: 17 h
Final de les activitats
Hora: 18 h
Trencada d’olles
Hora: 19 h
Triples femení
Hora: 21.30 h
Lliurament de trofeus
Hora: 22 h
Sopar de germanor
Tancament de la festa
Ball popular
Lloc: local social de Can Costa
Venta de tiquets: de l’1 a l’11 d’agost, de 18 a
21 h, al local social de Can Costa
Per a més informació: Associació de Veïns de
Can Costa
Organitza: Associació de Veïns de Can Costa

FESTES DE BARRI
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L’acte comptarà amb una audició de
sardanes amb la Cobla Principal de
l’Escala. Seguidament, hi haurà una
celebració eucarística. I, per finalitzar,
s’oferirà un concert amb el grup musi-
cal Havaneres terra endins. També es
repartirà coca i vi bo.

Aplec de Santa
Justa i Santa 
Rufina
L’Aplec de Santa Justa i
Santa Rufina se celebrarà el
diumenge 19 de juliol, a la
tarda-vespre, al voltant de
l’ermita que porta el nom
d’aquestes santes.

L’Ajuntament atorgarà un total de 56.000
euros repartits entre 13 entitats culturals.
A més, es repartiran 25.300 euros destinats
a 15 associacions veïnals en concepte de
Festes de Barri. També es donaran 6.500
euros a 3 entitats de caràcter solidari. 

Els ajuts a cada entitat s’incrementen o es
disminueixen en funció del programa
d’activitats que presenten anualment.

Subvecions per
valor d'uns 
88 mil euros
L’Ajuntament atorgarà uns
88 mil euros repartits entre
13 entitats culturals, 15
associacions de veïns i 3
entitats de caràcter solidari.

L’Ajuntament fa mesos que treballa en la pro-
gramació de la Festa Major d’enguany, que co-
mençarà el cap de setmana del 5 i el 6 de se-
tembre, amb les 24 Hores de Ciclomotors, que
enguany celebren el 30è aniversari, i acabarà el
diumenge 13 de setembre.

L’estructura de la Festa Major d’enguany és si-
milar a la d’altres anys. Entre el dilluns 7 i el di-
mecres 9 de setembre tindran lloc les Jornades
d’escalfament. Al matí, hi haurà activitats es-
portives; a la tarda, activitats infantils; i, a la
nit, cinema a la fresca. El dimecres 9 de setem-
bre a la nit, però, tindrà lloc el tradicional So-
par de les Àvies, i començarà l’Espai Barraques
per amenitzar les tardes i nits de Festa Major
dels més joves. 

Aquest any, el dijous 10 de setembre és el dia
de festa local. Aquest dia s’inauguraran les ex-
posicions de Festa Major, començaran les pro-

ves de La Juguesca, es farà la Cercavila de Festa
Major i hi haurà una obra de teatre. 

El divendres 11 de setembre se celebrarà la
Diada Nacional de Catalunya amb un acte ins-
titucional. Per aquest dia també s’ha programat
la II edició de la Baixada de carretons i concert i
ball amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal. 

El dissabte 12 de setembre serà el dia de la Festa
d’Homenatge a la Vellesa i també hi haurà ball
amb l’Orquestra Cristian Domènech. 

El diumenge 13 de setembre, la Festa Major
acabarà amb Gegants i Gitanes; aquest any totes
dues entitats celebren el 25è aniversari. I, com a
novetat, com a final de festa se substituirà el ball
i els focs d’artifici per un espectacle pirotècnic.  

* La programació podria patir alguna modifi-
cació.

CULTURA

Una Festa Major plena
d’aniversaris
Durant la Festa Major d’enguany, que tindrà una estructura similar a la de les darreres
edicions, diferents entitats organitzaran actes més emblemàtics coincidint amb el seu
aniversari. Aquest any se celebren 30 anys de les 24 Hores de Ciclomotors i 25 anys de les
colles de gegants i de gitanes.

APLEC DE SANT JUSTA DE L'ANY PASSAT

La regidoria de Cultura enviarà
cartes a les dones del poble majors
de 55 anys, però si hi ha alguna
dona que té la condició d’àvia (que
té néts/es), no està dins d’aquesta
franja d’edat i vol participar o rebre
més informació, pot posar-se en
contacte amb la regidoria de Cul-
tura.

Participació al Sopar de les Àvies: 

També es busquen artistes i col·lec-
cionistes que vulguin participar en
l’exposició que s’organitza dins de
la Festa Major; les persones que hi
estiguin interessades també poden
posar-se en contacte amb la regido-
ria de Cultura. 

Participació a les exposicions de
Festa Major: 

NOTA
VACANCES D’ESTIU
DE LA BIBLIOTECA
DE L’IES LLIÇÀ
La Biblioteca de l’IES Lliçà roman-
drà tancada entre els dies 3 d’agost
i 13 de setembre, ambdós inclosos,
amb motiu de les vacances d’estiu.
De tota manera, durant el mes de
juliol, hi haurà servei de biblioteca a
la Piscina Municipal.

6è CONCURS FOTOGRÀFIC 
MEMORIAL JOAN SOLEY
L’Ajuntament ha convocat el 6è Concurs Fotogràfic Memorial Joan Soley. 

El Concurs té dues temàtiques: Lliçà d’Amunt en tots els seus aspectes i
Tema lliure sobre muntanya i paisatge. Els premis consisteixen en 350 eu-
ros, 250 euros i 150 euros per a cadascuna de les temàtiques. Les inscrip-
cions són gratuïtes i cada participant pot presentar un màxim de 3 fotogra-
fies. 

El termini de recepció de fotografies és fins el dijous 19 de novembre, de 8
a 14 h i de 16 a 20 h, cada dia laborable (excepte el divendres, que només
es fa horari matinal), a la Regidoria de Cultura i Cooperació de l’Ajuntament. 

El jurat estarà integrat per tres persones relacionades amb el món de la fo-
tografia. L’Ajuntament farà una exposició amb totes o part de les fotogra-
fies seleccionades. 

El veredicte i el lliurament de premis es farà el dissabte 19 de desembre, a
la zona d’exposicions del Pavelló Municipal d’Esports, a les 18 h, coincidint
amb la inauguració de l’exposició.

Les bases del concurs es poden consultar al web municipal www.llica-
munt.cat. �
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La Festa de Primavera d’Homenatge a
la Vellesa, que l’Ajuntament va recu-
perar l’any passat, va aplegar al vol-

tant d’un espectacle i un berenar prop
de 500 persones a partir de 70 anys i
empadronades al municipi. La festa
s’organitza conjuntament amb la Co-
missió d’Homenatge a la Vellesa.

La cita d’enguany va tenir lloc el
dissabte 23 de maig, a partir de les
17 h, a l’IES Lliçà.  L’activitat va
consistir en un concert de sarsuela
al pati i seguidament un berenar
al pavelló.

Prop de 500 persones a la
Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa
La Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa
va aplegar, el dissabte 23
de maig, prop de 500
persones del municipi de
a partir de 70 anys.

El dissabte 16 de maig, a la tarda, hi va haver
un Festival Infantil i una Xocolatada.
També es va fer la presentació dels projectes
als quals es volia ajudar econòmicament en-
guany. A la nit, es va fer el Sopar Multicultu-
ral “Tastem el món”, a càrrec de cuiners i
cuineres autòctons i d’altres països que
viuen a Lliçà d’Amunt, en el qual es van po-
der tastar plats de diferents països i els assis-
tents van gaudir d’una actuació de dansa ín-
dia. El sopar va aplegar al voltant de 200
persones. Els diners recaptats aniran desti-
nats als projectes d’Asha-kiran a la Índia
(per un centre d’acollida per a nens del ca-
rrer a Pune) i de la fundació Vicki Sherpa al
Nepal (per a la creació d’escoles al Nepal). 

El diumenge, al matí, es va jugar un Partit
de futbol solidari amb equips formats per
nouvinguts o estrangers i treballadors mu-
nicipals no federats. Hi van participar qua-
tre equips: un equip format per bolivians
de la zona quítxua, un equip format per
bolivians de la zona guaraní, un equip de

treballadors municipals i un quart equip
format per ciutadans del món (provinents
de diferents països) i tots ells residents a
Lliçà d’Amunt. 

Aquest cap de setmana solidari va acabar
amb una altra activitat, la performance
Llengües del món a Lliçà d’Amunt. En
aquesta activitat els nouvinguts o estran-
gers residents al municipi ens parlen sobre
algun tema de la seva cultura o país de pro-
cedència i en la seva pròpia llengua. D’a-
questa manera, es van conèixer els diferents
costums cerimonials de casament de la mà
dels habitants lliçanencs que provenen
d’altres països. Enguany, els participants
van ser de 8 nacionalitats diferents. 

Es tracta d’un espectacle que ens permet
escoltar i descobrir la gran diversitat lin-
güística i cultural existent a Lliçà d’Amunt
a través de cançons, contes, dites, músi-
ques, informacions de ciutats o llocs del
món, etc. 

La Festa Intercultural
recull diners per a
projectes solidaris
L’Ajuntament i l’entitat Lliçà Solidari van organitzar, un
any més, la Festa Intercultural. Enguany, aquesta festa
es va desenvolupar durant el cap de setmana del 16 i
17 de maig. Aquests dies hi va haver activitats de
sensibilització vers la solidaritat, que van esdevenir un
espai de participació, de relació i d’integració per als
habitants del municipi autòctons i els que provenen
d’altres països, a més d’esdevenir una ocasió pe
recollir diners per a diferents projectes solidaris.

CULTURA

BERENAR AL PAVELLÓ

CONCERT DE SARSUELA AL PATI LLENGÜES DEL MÓN A LLIÇÀ D'AMUNT
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Com a actes més destacats per commemo-
rar aquest aniversari s’ha preparat una ex-
posició dels 10 anys del transport urbà a
Lliçà d’Amunt, programada entre el 27 de
setembre, coincidint amb la cloenda de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura 2009, i el 25 d’octubre, data en què es
va posar en marxa el transport urbà.
També s’ha organitzat un concurs fotogrà-
fic, amb la temàtica dels Transports de Lliçà
d’Amunt, del qual podeu aconseguir les ba-
ses entrant al web municipal i clicant al
banner 10 TLAanys.

En el primer acte, amb motiu de la diada
de Sant Jordi, es van repartir prop de 800
exemplars dels Tasta’m (fragments de lli-

bres), acompanyats d’un punt de llibre
commemoratiu del desè aniversari de
Transports de Lliçà d’Amunt entre els usua-
ris que van agafar l’autobús aquell dia. 

Per tal de donar a conèixer l’aniversari del
transport urbà a la població, s’han retolat
els tres autobusos urbans amb la imatge
triada per commemorar els 10 TLAnys,
que lluiran fins el mes de gener, data en
què finalitzarà la campanya. 

Durant aquest període, en tots els actes, ta-
llers i activitats en els quals pren partTrans-
ports de Lliçà d’Amunt es farà esment als
10TLAnys i s’obsequiarà als participants
amb un recordatori editat per a l’ocasió.

10 anys de transport urbà
L’Ajuntament ha organitzat diferents actes, tallers i activitats per
a la celebració dels 10 anys de Transports de Lliçà d’Amunt.

FLOTA RETOLADA AMB EL LOGO DEL 10È ANIVERSARI

BUS URBÀ 
DURANT LES NITS
DE FESTA MAJOR
El bus urbà funcionarà durant la Festa
Major per cobrir els actes de nit: ba-
rraques, concerts i balls.

El recorregut i les parades seran els mateixos que el del Bus Nit que cir-
cula durant els dissabtes que hi ha activitats de l’Ona Jove.

L’horari serà el següent:
- Dijous 10 de setembre, horari habitual prolongat fins a les 4 h (última

hora de sortida)
- Divendres 11 de setembre, de 20 a 4 h 
- Dissabte 12 de setembre, de 20 a 4 h 
- Diumenge 13 de setembre, de 20 a 23 h

Les tarifes i el pagament seran els matei-
xos que es fan servir la resta de l’any.

Per utilitzar aquest servei es poden fer
servir els mateixos títols de l’ATM
que s’utilitzen per a l’autobús urbà o
inscriure’s prèviament a l’Espai Jove
El Galliner i comprar el tiquet del
Bus Nit per 0,50 euros (anada i tor-
nada).

El Bus Nit para a 40 punts situats en
diferents barris del poble: el centre
urbà, la Cruïlla, Pineda Feu, Can Fa-
rell, Ca l’Artigues, Pineda del Vallès,

Mas Bo, Palaudàries, Can Salgot i Ca
l’Esteper. Les parades estan identifica-
des amb el logo del Bus Nit i compten
amb els horaris del servei. 

Aquest línia comença a funcionar a les
21 h i surt cada hora fins a les 2 de la
nit.

Al web municipal (www.llicamunt.cat)
podeu consultar el plànol de la línia,
els horaris i el calendari. 

Bus urbà per a les nits
d’Ona Jove
El dissabtes que se celebra l’activitat Ona Jove, el bus
urbà circula durant la nit.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT 

�
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Els quatre operadors concessionaris de les
llicències de la TDT del Vallès Oriental
van emetre conjuntament un contingut
promocional de la seva oferta televisiva: 

- Consorci Teledigital Granollers: pro-
moció del canal VOTV

- Consorci Teledigital Mollet: promo-
ció del canal Vallès Visió

- Collserola Audiovisual: promoció del
canal Localia

- Canal Català Vallès Oriental: promo-
ció del Canal Català Vallès Oriental

Aquestes emissions es van poder veure pel
canal 40 de la TDT.

Així, doncs, es va poder veure l’espot inau-
gural de VOTV, la televisió del Consorci
de la TDT del Vallès Oriental. 

A partir d’aquest mes de juliol, hi havia
previst ja fer unes emissions en proves de
cada canal per separat. Per tant, durant tot
l’estiu, VOTV farà emissions en proves i a
partir de setembre la proposta és començar
a fer les primeres emissions regulars. 

L’Audiovisual MAC 09 va tenir lloc al re-
cinte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

de Granollers, l’espai on també s’ubicarà la
seu del Consorci Teledigital Granollers i
dels serveis municipals de comunicació. 

Ampliació de la cobertura de TDT al mu-
nicipi

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació, ha posat en marxa
un repetidor de senyal de TDT a l’antena
dels dipòsits de Can Puig. Es tracta d’un
repetidor de 180º que dóna cobertura a la
part sud del terme, des de la mencionada
antena, i serveix els principals canals de
TDT a nivell estatal, català i local.

La meitat nord del terme no s’ha cobert
per possibles problemes d’interferències
amb els senyals provinents de San Celoni,
Vallromanes i Sant Fost, que actualment
donen cobertura a aquesta zona. L’Ajunta-
ment ha seguit insistint en l’existència de
forats de cobertura en la part nord del mu-
nicipi, motiu pel qual la Secretaria de Tele-
comunicacions estudiarà a fons la correla-
ció de senyals per així determinar si és
viable instal·lar un nou repetidor per la
meitat nord del terme sense empitjorar el
senyal existent.

Primeres emissions de la
TDT comarcal 
Durant els dies de celebració de la 10a edició de
l’Audiovisual MAC 09, el 27 i 28 de maig, es van
realitzar les primeres emissions especials de la TDT
comarcal del Vallès Oriental.

OBRES I SERVEIS

Josep Pi va entrar a la plantilla de l’Ajunta-
ment l’any 1996 i va ser cap de la Brigada
Municipal d’Obres fins fa quatre anys.
Anteriorment, havia estat vinculat a l’A-
juntament com a regidor. Pi havia estat al
capdavant de les regidories de Cultura,
Hisenda, Esports i Governació. Des de fi-
nals dels anys 70, però, ja col·laborava
amb l’Ajuntament, sobretot en la Festa
Major i en el teatre. 

Abans de treballar a l’Ajuntament, Josep Pi,
conegut també com a Gamis, havia fet de
fuster. Concretament, treballava per una
fàbrica de mobles on feia prototips que des-
prés es convertien en mobles per vendre. 

El treballador municipal
Josep Pi es jubila
Josep Pi, treballador de la Brigada Municipal d’Obres,
es va jubilar el passat mes de maig.

RECURSOS HUMANS

JOSEP PI
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L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, nou president
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes
La Mancomunitat de la Vall del Tenes canviarà de president aquest juliol. L’Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Enric Barbany,
donarà el relleu a l’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, en la presidència de la Mancomunitat fins al final de la legislatura.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes és un
ens supramunicipal que va sorgir fa 30 anys
per les necessitats comuns que tenien els
pobles de: 

•Bigues i Riells del Fai
•Santa Eulàlia de Ronçana
•Lliçà d’Amunt
•Lliçà de Vall

En la actualitat la Mancomunitat te dife-
rents unitats de serveis: 

• IES de la Vall del Tenes 
Institut de secundaria amb 450 alum-
nes.

• Escola de Musica de la Vall del Tenes 
Amb 335 alumnes. 

• Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
S’ofereix un espai i una gestió a l’o-
ferta i demanda “intra” Vall del Tenes. 

• SEFED (Simulació d'empreses amb
finalitats educatives):
Programa de formació per a persones
majors de 16 anys en atur. 

• Servei de Prevenció de drogues.
Es fan actuacions proactives a total la
Vall del Tenes amb coordinació amb
el mon educatiu, sanitari, policial i as-
sistencial. 

• Servei de Dones juristes.
Servei legal per dones maltractades o
violència de gènere amb el seu signifi-
cat mes ampli. 

• Formació ocupacional. 
Amb diferents programes.

HISTÒRIA

El passat 3 d’abril es compliren els 30 anys
de les primeres eleccions municipals des-
prés de la dictadura de Franco. I va ser fa
30 anys, aquell 1979, que els nous Ajunta-
ments democràtics de Bigues i Riells,
Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt
començaren a actuar per al bé comú de la
Vall del Tenes. Calia satisfer una antiga as-
piració popular: disposar d’un centre d’en-
senyament secundari, amb batxillerat i for-
mació professional. Per tirar endavant
aquest i altres projectes, es va decidir cons-
tituïr una mancomunitat intermunicipal

dels 3 ajuntaments. L’Ametlla del Vallès
refusà la invitación de formar-hi part,
mentre que per altra banda Lliçà de Vall sí
mostrà interès i s’hi adherí. L’any 1980,
l’Escola de Segon Ensenyament “La Vall
del Tenes” entrava en funcionament, ubi-
cada a Santa Eulàlia de Ronçana, lloc on
encara resta a dia d’avui. 

No fou, però, fins l’1 de juliol de 1982
quan s’aprovaren els Estatuts i la constitu-
ció de la Mancomunitat de la Vall del Te-
nes, mitjançant Decret del president Jordi
Pujol.

Inicialment les competències de la Manco-
munitat es limitaven únicamente a l’ensen-
yament. A més de l’Escola de Segon Ensen-
yament, anys després es va fer càrrec del
SEFED i d’una escola per adults. Malgrat
tot, el projecte de la Mancomunitat prenia
noves aspiracions, i es creia necessari pren-
dre accions conjuntes en altres camps. Per
una banda no prosperava la construcció
d’una residència per la gent gran a Bigues,
mentre que per altra banda, l’any 1984 es
va crear el servei policial intermunicipal,
que prestaria serveis als quatre municipis
de la Mancomunitat fins l’any 2001. 

SERVEIS
IES de la Vall del Tenes

L'IES La Vall del Tenes és, doncs, un cen-
tre públic de titularitat municipal, fet sin-
gular en la xarxa d'instituts del nostre país,
ja que són pocs els que gaudim d'aquesta
situació.

Des dels seus inicis es van plantejar dos
objectius fonamentals en la seva tasca pe-
dagògica: la formació humana i la instruc-

ció. Una formació humana per tal d'ajudar
els nois i noies en el seu procés de madura-
ció com a persones conscients, responsa-
bles i solidàries. I una instrucció correcta
que possibiliti l'adquisició d'unes habili-
tats i procediments que els permetin l'ac-
cés al món del treball o a uns estudis supe-
riors.

L'Institut és una escola que, des dels seus
orígens, s'ha definit com a catalana i té
presents les característiques específiques
que fan del nostre país una de les realitats
europees amb més tradició. La catalanitat
és doncs un important objectiu tant en els
continguts acadèmics com en els educa-
tius: la llengua catalana és el mitjà habitual
de comunicació i la nació catalana (Països
Catalans) és un referent important.

L'Institut va néixer i es manté amb una
clara voluntat d'arrelament a l'entorn més
proper: els pobles de la Vall del Tenes. Per
això l'acció educativa té present la realitat
local i comarcal, l'entorn més immediat,
com a punt de partida per a l'estudi de to-
tes les realitats humanes del nostre món.

Però també és una escola oberta a la inte-
gració de les idees provinents d'Europa,
per la qual cosa es dóna una importància
remarcable a l'aprenentatge de la llengua
castellana i de les llengües estrangeres, es
fomenten els intercanvis amb escoles d'al-
tres països, i es participa en projectes i pro-
grames a nivell europeu.

Camí de la Rovira, s/n. Santa Eulàlia de
Ronçana.
93 844 82 25
www.iesvalltenes.cat

Escola de Música de la Vall del Tenes 

L’Escola de Música La Vall del Tenes té el
seu origen en l’Escola de Música l’Aliança
de Lliçà d’Amunt i els seus inicis es re-
munten a fa més de 20 anys quan un grup
de persones de Lliçà d’Amunt varen enge-
gar un projecte per portar l’educació musi-
cal a la població sota el paraigües de l’Ate-
neu l’Aliança de Lliçà d’Amunt. 

L’any 2001 amb 150 alumnes l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt en va assumir la
titularitat i el setembre de 2006 la titula
ritat es va transferir a la Mancomunitat de
La Vall del Tenes i va passar a tenir 300
alumnes. Actualment l’escola compta
amb 340 alumne repartits per els quatre
pobles de la vall del tenes i per al curs
2008-2009 ampliarà al seva oferta instru-
mental amb dues especialitats noves:
Trompeta i Fagot. L’Escola de Música és
membre de l’Associació Catalana d’Esco-
les de Música, i va participar al concert
del 15è aniversari de l’ACEM al Palau
Sant Jordi el passt 29 de març. 

Algunes de les seves formacions més conso-
lidades han fet viatges i trobades al país
basc i a les Canàries, i per al curs 2008-
2009, està previst que alumnes de l’escola
participin en un intercanvi amb la banda
de música de Fuerteventura. L’escola ha
inscrit el cor jove al Festival de la EMU que
es celebrarà a Àustria el maig del 2009.

L’Escola de Música La Vall del Tenes, és
una escola intermunicipal i dóna servei als
quatre municipis de la Vall del Tenes on es
desplaça el professorat a fer les classes a les
diferents seus. La gestió està centralitzada a
la seu central de l’escola a Lliçà d'Amunt
(carrer Folch i Torres 117 Recinte dels ga-
lliners). El principal objectiu és el d’acostar
l’educació musical a tota la població, amb
ofertes flexibles i destinades a la democra-
tització de l’ensenyament musical. Actual-
ment l’escola compta amb 340 alumnes
repartits per els quatre municipis de la vall
del Tenes.

C. Folch i Torres 117 Recinte dels galli-
ners. Lliçà d’Amunt.
www.emvt.org
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NOTÍCIES DEL POBLE

Oferta cultural als centres educatius

Des de la Mancomunitat es treballa conjun-
tament amb l’Associació Cultural de Grano-
llers per oferir activitats culturals a les escoles. 

L'any 1982 l’Associació Cultural de Grano-
llers va iniciar les “Activitats per a les Esco-
les”. Es tracta d’una programació de música,
teatre, dansa i activitats de ciències i art adre-
çades a les escoles de la Comarca del Vallès
Oriental.

Ara mateix s’ofereix programació des del pri-
mer cicle d’Educació Infantil (escoles bres-
sol) fins a batxillerat i cicles formatius. Acti-
vitats per a les escoles que els curs
2007/2008 van veure 116.337 espectadors a
la comarca del Vallès Oriental, 3.683 dels
quals a la Vall del Tenes, suposant això la
movilització de 301 autocars. 

Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes

El Servei d’Ocupació i Promoció Econò-
mica té com a finalitat impulsar el desenvo-
lupament econòmic dels municipis amb
l'objectiu de generar ocupació i potenciar la
competitivitat de les empreses de la Vall del
Tenes davant dels diferents reptes de la so-
cietat actual. 

El servei ofereix un suport directe als ciuta-
dans i ciutadanes dels municipis de la Vall
del Tenes així com també a les empreses a
través dels diferents recursos. Es fa un estudi
per detectar quins perfils de treballadors ne-
cessiten les empreses per tal de planificar una
formació ocupacional més adient a les ne-
cessitats reals. Detectar les necessitats forma-
tives ens servirà com a element clau per al
disseny del pla de formació 2009-2010. 

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Entrevistes personalitzades. Cal demanar dia
i hora per la primera visita
Bigues i Riells: Dimarts (Demanar hora al
tel. 938656199)
Lliçà d’Amunt: Dimarts (Demanar hora al
tel. 938415812)
Lliçà de Vall: Dimecres ( Demanar hora al
tel. 938439000)
Sta. Eulàlia de Ronçana: Dimecres (Dema-
nar hora al tel. 938448025)

CLUB de la FEINA
Horari d'atenció al públic: 
- de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Atenció telefònica:
- de 9 a 15h de dilluns a divendres i els di-

mecres també de 16 a 19
Consulta d’ofertes de feina, premsa, servei
de telèfon, fax, ordinadors…

Més informació
C. Doctor Bonet 1, Planta Baixa. Lliçà d’A-
munt.
Telf: 93 841 58 12

SEFED (Simulació d'empreses amb finali-
tats educatives): Programa de formació
per persones majors de 16 anys en atur

Una empresa simulada és una empresa vir-
tual on les mercaderies, els serveis i els diners
existiesen només en paper. Cada empresa si-
mulada comercialitza amb altres empreses
simulades seguint les mateixes pautes i nor-
matives que regeixen l’entorn econòmic real
i té una activitat comercial determinada ofe-
rint una gamma de productes o serveis d’a-
cord al seu sector. L’alumnat elabora el catà-
leg  i a través del Departament Comercial es
produeix la divulgació. Els docents dirigei-
xen els diferents departaments, com si d’una
empresa es tractés. 

L’alumnat acaba el seu període de formación
amb una concepción global de l’activitat
d’una oficina, coneixent la diversitat de tas-
ques per a la realització del treball adminis-
tratiu, amb una pràctica equiparable a l’ex-
periència laboral i una capacitat d’adaptació
al lloc de treball, polivalència i cultura d’em-
presa.

Aquestes característiques del Programa, con-
juntament amb el contacte continuat amb
l’empresa real, posibiliten a l’alumnat la seva
inserció laboral amb més garanties d’èxit.

Els destinataris són aturats en general, ma-
jors o menors de 25 anys, joves que han
abandonat els estudis, aturats de llarga du-
rada, dones que intenten inserir-se o reinse-
rir-se en el mercat laboral, titulats universita-
ris, col·lectius en situación de marginació,
joves i adults amb discapacitats, alumnat
d’ensenyament secundari de formació pro-
fessional reglada i treballadors en actiu. 

C. Dr.Bonet,1, 1r. Lliçà d’Amunt.
Telf: 93 841 43 31

http://quasar.sefed.es 
quasar@sefed.es

Servei de Prevenció de drogues

És un servei fruit de la iniciativa de les àrees
de serveis socials dels quatre Ajuntaments i
actualment son les que el lideren.

Els principals objectius són la prevenció de
drogues i promoció d’hàbits saludables, pro-
tocoralitzar i promoure el treball conjunt,
donar resposta a situacions relacionades amb
el seu consum, proposar programa d’activi-
tats, proposar recursos i serveis útils d’orien-
tació i assessorament. Es realitzen xerrades i
tallers com també assistència directa a través
d’un correu electrònic i d’atenció telefònica.
Es treballa directament amb els IES per fo-
mentar els bons hàbits. Durant el curs vi-
gent, s’han fet sessions informatives de 1er a
4t d’ESO als instituts de Santa Eulàlia de
Ronçana i Lliçà d’Amunt, com també a 3r
d’ESO a Bigues i Riells i Lliçà d’Amunt.
També s’han fet sessions a Batxillerat a l’ins-
titut de Santa Eulàlia de Ronçana. 

A partir de l’any 2008 hi ha un tècnic treba-
llant a jornada completa en aquest servei. Es
treballa en dos grans eixos. Es treballa amb
la ciutadania, amb adolescents i joves per
una banda, i pares i mares per l’altra banda.
L’altre gran eix és la coordinació i cooperació
amb altres agents: serveis de joventut, serveis
socials, policia, instituts, etc. 

Telf. 649 630 134
valldeltenes@gmail.com

Servei d’atenció a la dona

Hi ha un acord signat entre la Mancomuni-
tat i l’associació de “Dones juristas” per ofe-
rir els serveis a les ciutadanes de la Vall del
Tenes dins del camp de la legislació i juris-
prudència que afecti a les dones. Es treballa
per aconseguir una igualtat de drets i obliga-
cions entre les dones i els homes en els dife-
rents àmbits de la societat i es presten serveis
d’assistència jurídica gratuïts a dones. 

C. Rafael Casanovas, 8. 1a planta. Lliçà d’A-
munt.
Tel.: 93.841.52.25
Horari: dos cops al mes, dimecres de 16:00
a 18:00h.

PROJECTES

Pel que fa als projectes, actualment des de la
Mancomunitat es treballa en dues grans lí-
nies: la mobilitat i el paisatge. 

Mobilitat

Els grans creixements urbanístics i poblacio-
nals que s’han donat a la Vall del Tenes han
fet plantejar la necessitat d’apostar per politi-
ques de mobilitat orientades al foment del
transport públic, per així descongestionar les
nostres carreteres de vehicles particulars, so-
bretot en determinades franges horàries.
S’està impulsant el projecte del bus exprés,
que pretén unir Barcelona directament amb
la Vall del Tenes.

Es concreta en un servei de transport col.lec-
tiu troncal que connectarà tota la Vall del
Tenes amb Barcelona, de forma que la línia
de la Vall del Tenes, VT, sigui una alternativa
atractiva en front del vehicle privat. 

El servei es compondrà de dues línies amb
concepció diferenciada, però amb un mateix
itinerari, el servei Exprés i el servei Bàsic. 

El servei Exprés, tan sols farà com a màxim
dues parades en cada una de les poblacions
per on passarà, una en el centre més conco-
rregut del municipi, pensat per aquells usua-
ris que accedeixen a peu o transborden d’un
bus urbà i l’altre en una zona per definir,
fora de nuclis de població, però ben comu-
nicada, on s’ubicarà un “car&bus”, que faci-
litarà el transbordament d’aquelles persones
que tenen el destí del seu desplaçament fora
de la població i deixen el vehicle particular
per agafar el transport públic. La realització
de poques aturades al llarg del recorregut, 10
en total, propiciarà una velocitat comercial
neta d’uns 41 km/h i un temps de trajecte
de 52 minuts. 

La freqüencia de pas d’aquest servei entre les
6,20 i les 8,50 hores serà de 15 minuts la
resta del dia cada hora, però com que esta
intercalat amb els servei bàsic, la freqüencia
de pas per aquestes parades serà de 30 mi-
nuts fora de les hores punta. 

Paisatge

L’altre gran projecte que desenvolupa la
Mancomunitat és el de protecció, gestió i
ordenació del paisatge. S’està elaborant la
Carta del Paisatge, que pretén ser el docu-
ment que a més de catalogar, defineixi ac-
cions per a aquestes finalitats. Es veu el tu-
risme com la gran oportunitat per què això
sigui possible i amb això s’està impulsant un
pla de dinamització turística. Ja fa més d’un
any que sota l’umbral de la Mancomunitat
s’està impulsant el segell lúdico-turístic “Vall
del Tenes. El Jardí del Vallès”. Aquest pro-
jecte apunta que l’àrea geogràfica de la Vall
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Diversitat d’actes amb motiu del Dia de
la Salut de les Dones
El 28 de maig va ser el Dia de la Salut de les Dones. Des de la regidoria de Gent Gran i Benestar i Família, a través del Pla d’Igualtat
dona-home, es van organitzar diferents activitats per promoure la salut i el benestar de les dones del municipi.

Els actes organitzats amb motiu del Dia
de la Salut de les Dones van tenir una
bona acollida per part de les persones
assistents, que van manifestar el seu in-
terès vers les temàtiques tractades. Entre
les activitats que es van portar a terme
cal destacar la xerrada sobre la vacuna
del virus del papiloma humà, a càrrec de
la periodista i professora de secundària
Rita Gavarró i la metgessa Cristina Do-
mínguez. 

Altres de les activitats destacades van ser
la xerrada sobre salut sexual i reproduc-
tiva per a les dones immigrades que par-
ticipen en el Taller Gènere i Diversitat,
a càrrec de Maria José Vila, llevadora del
CAP la Cruïlla; i el Taller d’Art Teràpia
on es van treballar estats emocionals a
través del treball amb colors com a
forma d’expressió. 

Durat el mes de juny, el Pla d’Igualtat va
portar a terme dues activitats relaciona-
des amb la situació de les dones en el
mercat de treball. Una d’elles adreçada al
grup d’ofimàtica per a dones que es  va
realitzar al Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes (SOVT) per informar sobre les
mesures de les administracions en matè-
ria d’igualtat, especialment en l’àmbit
laboral. També es va fer la xerrada Com
afecta la crisi a les dones? Recursos per a
dones emprenedores, que va comptar
amb la participació de  Montserrat Vila
Puigcercós, propietària de l’empresa
ContTenes,  i Montserrat Masanes
Forte, propietària de Gràfiques Forte,
ambdues veïnes del municipi.

Pel mes de juny és prevista la 1a edició
de l’Escola d’Estiu organitzada amb la
col·laboració de la regidoria de Partici-

pació ciutadana, amb una oferta variada
de cursos i tallers que es realitzaran als
dos centres cívics municipals. Es pot

consultar la programació a través de la
secció de l’Espai Dona del web munici-
pal (www.llicamunt.cat).

PARTICIPANTS DEL TALLER D’ART-TERÀPIA AL CASAL DE LA GENT GRAN

del Tenes té una identitat i potencialitat en
el seu paisatge que convé de posar en valor
per diferents motius.

La Vall del Tenes és un lloc amb identitat,
però el que falta és posar-lo en valor com a
destí turístic. La Vall del Tenes és una vall
clarament definida, amb una capçalera em-
blemàtica embolcallada pels Cingles de
Bertí i amb un component patrimonial d’alt
valor històric, però sobretot paisatgístic:
Sant Miquel del Fai. L’emplaçament d’a-
quest indret, enfilat a la part alta dels cingles,
ha fet que l’accessibilitat en vehicle es faci
des de Sant Feliu de Codines. Des de la Vall
del Tenes només s’hi arriba a peu per un
camí medieval que no fa gaires anys va ser
rehabilitat, però que no ha estat deguda-
ment posat en valor. L’exemple de Sant Mi-
quel del Fai és només un cas dels molts in-
drets que podem trobar a la vall. En aquest
sentit, el projecte que es presenta pretén des-
envolupar una estratègia integral per recupe-
rar la identitat de la Vall del Tenes com a es-
pai propi d’un turisme sostenible, on el
paisatge és el fil conductor.

La seva ubicació propera a Barcelona fa
que pugui ser objecte de visita per un gran
nombre de destinataris potencials. La si-
tuació de la Vall del Tenes, a la segona co-
rona de l’Àrea metropolitana , a 30 minuts
de Barcelona la fan un destí molt adequat
per a oferir tant a destinataris foranis, tu-
risme de Barcelona, com al turisme intern,
que pot trobar a la Vall del Tenes un en-
torn de lleure que pot fer en una sortida
d’un dia.

La Vall del Tenes cal que sigui coneguda
pels seus propis habitants, els primers
agents turístics amb qui cal comptar. A la
Vall del Tenes hi resideixen de manera per-
manent 38.000 persones. Aquest nombre
d’habitants s’ha incrementat en els darrers
anys de manera substancial per la transfor-
mació massiva de residències de cap de set-
mana en residències permanents. I aquest
fenomen migratori de persones nouvingu-
des, normalment de la primera corona me-
tropolitana, porta com a conseqüència que
moltes d’elles no coneguin la Vall on viuen
ni s’hi sentan identificats. A l’hora de plan-

tejar un esforç de valorització del paisatge
de l’entorn entenem que és imprescindible
que la primera campanya estigui orientada
als propis habitants de la Vall del Tenes. Per
aquesta raó el projecte fa molt èmfasi en el
seu pla d’acció en comunicar i implicar a la
pròpia gent que hi viu perquè descobreixin

la Vall del Tenes des de la perspectiva dels
valors paisatgístics que té, perquè els pu-
guin defensar i actuïn com a agents turís-
tics de primer ordre.

Més informació a:
www.mancomunitatvalltenes.cat 

AGENTS TURÍSTICS

BIGUES I RIELLS
MMoollíí  ddee  llaa  TToorrrree  --  HHootteell  HH******
Jardí de Jonqueres i canyissars
CCaann  BBaattlllleess
Els cingles de Bertí i els costers amb pa-
rets de pedra seca
PPaarrcc  ddee  lleess  OOlloorrss
Jardí de plantes aromàtiques
SSaanntt  MMiiqquueell  ddeell  FFaaii
Jardí de l’aigua i la tosca
EEll  RRuullll
Art i natura

SANTA EULÀLIA R.
EEll  BBrruugguueerr  VVeellll

Jardí de la vinya
CCaann  BBuurrgguuééss
El jardí dels avellaners
CCaann  FFààbbrreeggaass  ddeell  BBoosscc
El bosc mediterrani
TTaaxxii  SSaannttaa  EEuullààlliiaa
El coneixement de la Vall del Tenes
TTrreenn  TTuurrííssttiicc  --  LLaa  DDiilliiggèènncciiaa  --
La Vall del Tenes a ritme de diligència.

LLIÇÀ D’AMUNT
CCaann  CCaappoonneett
Un jardí d’espígol en un ambient relaxant.

LLIÇÀ DE VALL
KKaarrttòòddrroomm  CCaattaalluunnyyaa
Una aventura motoritzada.

INFORMACIÓ TURÍSTICA

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

NOTÍCIES DEL POBLE
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La Diputació atorga bancs i papereres a l’Ajuntament

Presentació de la campanya informativa
de recollida de residus

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2008-2011, ha atorgat
diferents ajuts a l’Ajuntament
en concepte de mobiliari
d’espai urbà públic.

Més participació en el “Digues la teva, naturalment!”
Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, que es va celebrar el passat 5 de juny, l’Ajuntament va
organitzar la sisena edició del concurs “Digues la teva, naturalment!”.

L’Ajuntament va instal·lar un punt informatiu, el passat diumenge 31 de maig, de 9 a 14 h, al mercat setmanal,
concretament a l’avinguda dels Països Catalans, per presentar la nova campanya informativa sobre la recollida de
residus de Lliçà d’Amunt.

OBRES I SERVEIS

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament va sol·licitar 60 bancs,
dels quals la Diputació n’ha atorgat
18, per un import de 6.010,74 euros.
L’administració pública provincial ha

decidit el nombre de bancs en funció
del número d’habitants del municipi
i ha atorgat a Lliçà d’Amunt el mà-
xim segons aquest barem. 

En relació a les papereres, de les 60 uni-
tats sol·licitades, segons el mateix barem,
n’han atorgat 12. La data prevista de
lliurament  serà entre juliol i setembre.

La sisena edició del concurs de frases sobre
Medi Ambient “Digues la teva, natural-
ment!” ha comptat amb la participació
dels alumnes de 5è i 6è de Primària de les
escoles del municipi i dels alumnes de 1r
d’ESO de l’IES Lliçà. 
En total, els alumnes han presentat al con-
curs 284 frases relacionades amb el Medi

Ambient, de les qual se n’han seleccionat
45, que s’han retolat en els tres autobusos
urbans. 
La participació en aquesta edició del con-
curs ha estat la més elevada de totes les edi-
cions. 
El concurs “Digues la teva, naturalment!”
es va iniciar l’any 2004 amb 20 partici-

pants i la participació ha anat augmentant
amb els anys. 
Així, doncs, 45 alumnes d’entre 10 i 13
anys, veuran les seves frases sobre el Medi
Ambient i els seus noms circulant per Lliçà
d’Amunt, retolades en els tres autobusos
urbans. “Lluitem per un món net”, “Tu re-
cicles, tu guanyes!”, “Si contaminem, ma-

lament acabarem”, són alguns exemples de
les frases que es podran llegir en els auto-
busos urbans. 
El Dia Mundial del Medi Ambient també
va comptar amb l’espectacle “ECO-DI-
VER” del Mag Selvin, per a grans i petits, i
un berenar per a tots els assistents, que va
tenir lloc el mateix dia 5 de juny. 

En aquest punt informatiu es van re-
partir materials diversos de la cam-
panya (globus, imants de nevera...),
que compten amb una imatge que es
va donar a conèixer aquest dia. La
nova imatge del servei de gestió de re-
sidus és el famós personatge de còmic
Mortadelo. Amb aquest personatge
de còmic del dibuixant Francisco Ibá-
ñez, vinculat al nostre poble, on té un
habitatge, es fa arribar informació
important sobre com fer la recollida
selectiva a tota la població de Lliçà
d’Amunt. 

L'acte també va comptar amb un
grup d’animació que va amenitzar la
jornada a tots els assistents.

Durant els propers mesos, el butlletí
i la web municipal inclouran infor-
mació dedicada a aprofundir en al-
gun aspecte concret de la recollida
selectiva de les deixalles, per tal de
millorar-la. 

PUNT D'INFORMACIÓ MATERIAL
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Compra a Lliçà d’Amunt, compra a casa!
A mitjans del passat mes de juny es va do-
nar el tret de sortida a una campanya que
ofereix una doble vessant. D’una banda
l’objectiu principal ha estat el de  dina-
mitzar  el comerç local, incentivant les
compres al municipi i per altra banda,
també s’ha volgut conscienciar la pobla-
ció de la necessitat de reduir el consum de
bosses de plàstic en les seves compres dià-
ries amb el regal de bosses de teixit reuti-

litzable en els comerços adherits a la cam-
panya. 

Tots els comerços adherits a la campanya
són fàcilment identificables perquè tenen
als seus aparadors o a les portes d’entrada
una enganxina rodona amb la imatge del
Mortadelo. En tots aquests comerços es
podrà recollir una butlleta que s’haurà
d’emplenar amb cinc segells que s’aconse-

guiran amb cinc compres a cinc establi-
ments diferents que estiguin adherits a la
campanya. Un cop el client tingui la but-
lleta amb tots els segells a qualsevol botiga
adherida li canviaran aquesta butlleta per
una bossa de teixit. A més li demanaran
que a la butlleta posi el seu nom i telèfon
per entrar a formar part d’un sorteig sor-
presa que tindrà lloc el proper 27 de se-
tembre a les 12h al Mercat setmanal.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament, des de la regidoria de Promoció Econòmica, està treballant en l’elaboració d’una guia de mesures anticrisi.
A continuació, us detallem diferents accions que s’estan duent a terme des de les diferents regidories de l’Ajuntament per
afrontar la situació de crisi en la que ens trobem immersos d’una manera més avantatjosa:

L’Ajuntament promou mesures anticrisi

�Obres del FEIL. Estimulació de la con-
tractació d’aturats de Lliçà d’Amunt.

�Programa confirming, que permet la
possibilitat de l’avançar els pagaments de
factures a proveïdors mitjançant col·labo-
ració amb entitats de crèdit. 

�Endarreriment i/o flexibilitat del paga-
ment de quotes urbanístiques i contribu-
cions especials en casos justificats. 

�28.242 €  per ajuts d’urgència social:
aliments, menjador escolar, escola bressol,
material escolar, activitats escolars i de
lleure, atenció a domicili, despeses de llo-
guer, despeses de subministraments bàsics
(electricitat, aigua, gas), allotjament tem-
poral. L’any 2008, la despesa en concepte
d’ajuts a famílies era de 6.000 €, de ma-
nera que ha augmentat un 370%.

�Arranjament d’habitatges per a la gent
gran més vulnerable, facilitant reformes
bàsiques en l’habitatge per a garantir l’ac-
cessibilitat i la seguretat principalment en
banys i cuines. Es prioritzen les persones
majors de 65 anys amb discapacitat i les
persones majors de 80 anys que viuen so-
les o amb altres persones grans. Durant el
2009 i 2010 podrem accedir a l’arranja-
ment de 7 habitatges, amb un cost mitjà
de 1.516 € per habitatge. L’aportació de
l’Ajuntament es preveu del 33%, 3.537 €.
Aquest servei s’implanta per primera ve-
gada aquest any 2009.

�L’Ajuntament  ha llogat un pis per esta-
des temporals d’urgència per a famílies
amb manca d’habitatge per desnonaments
o altres circumstàncies i necessiten ser aco-
llits puntualment mentre troben una sor-
tida a la seva situació de crisi. L’estada del
pis oscil·la entre 2 i 4 mesos. Des de Ser-
veis Socials es fa el seguiment de les famí-
lies i el pressupost per aquest any 2009 és
de 9.639 €.

�Durant l’any 2009, s’ha ampliat un
251% el nombre de persones que reben ali-
ments. Fa un  any se li donaven aliments a
104 persones,  de gener a maig 2009 
s’han donat aliments a 86 famílies i 261
persones, amb una mitjana mensual de 68
famílies i 194 persones (cada mes hi ha altes
i baixes segons la situació de les famílies). 

La despesa en concepte d’aliments de l’1
de gener a  31 de maig de 2009 és de
8.349 €.

�Suport a la dependència: Contractació
d’un treballador social de desembre
2008 a juny 2009.

�Espai Obert ( atenció a la Infància i l’a-
dolescència): Contractació d’una educa-
dora social i una integradora social amb
dedicació de mitja jornada de desembre
2008 a juny 2009.

�Paideia (Espai familiar/petita infància):
Contractació per part de la Diputació

de Barcelona d’una professional que di-
namitza activitats per a pares/mares i
fills/es de les escoles bressol.

�L’Ajuntament contractarà a partir del
23 de juny un treballador social per tal
de poder oferir una cobertura en l’aten-
ció primària. 

�7.346 € del Programa complementari
de la Diputació de Barcelona “Suficièn-
cia alimentària en el període 0-3 a les es-
coles bressol municipals”. L’objectiu
d’aquest és garantir la correcta alimenta-
ció dels infants, assegurar el manteni-
ment de l'escolarització i l'assistència a
l'espai educatiu del menjador escolar,
per així facilitar la conciliació de la vida
familiar i personal, especialment de les
dones, en un context en que nombrosos
pares i mares necessiten disposar de
temps per a la formació i la recerca de
feina.

�Congelació de la taxa de les escoles bres-
sol per al curs 2009/2010.

�Cursos gratuïts de formació en preven-
ció de riscos laborals per aturats i treba-
lladors en actiu del sector de la cons-
trucció. Aquesta formació a partir del
2012 serà obligatòria i ja ens estem anti-
cipant a aquestes dates.

�Programes de dinamització comercial.
El programa Modernitza’t i la recent

campanya de Compra a Lliçà d’Amunt,
compra a casa van en aquesta direcció.
Des de l’Ajuntament també estem apos-
tant per impulsar l’Associació de Co-
merciants i Botiguers de Lliçà d’Amunt
com a eina de treball per a la millora del
comerç local. Per altra banda s’ha dema-
nat una subvenció a la Diputació de
Barcelona per l’elaboració d’un Pla Es-
tratègic Comercial. 

�En el gimnàs del pavelló s’ofereixen des-
comptes i matrícula gratuïta en abona-
ments anticipats, fins a un 50% de des-
compte per família nombrosa o 50% de
descompte per a aturats que així ho
acreditin. També s’ofereixen descomp-
tes familiars del 25% com també des-
comptes per majors de 60 anys. 

�El programa estiu esportiu ofereix des-
comptes varis. El Casal d’Esports dis-
posa de fins a un 35% de descompte per
famílies nombroses així com un 25%
per a un segon germà que realitzi la ins-
cripció. 

�En la piscina municipal hi ha descomp-
tes per nens de fins a 16 anys així com
per majors de 60 anys empadronats a
Lliçà d’Amunt. Per famílies nombroses
es diposa de descomptes de fins al 50% i
també per membres d’una mateixa fa-
mília d’un 25%. Descomptes per ma-
jors de 60 anys empadronats en la Gim-
nàstica aquàtica per adults i gent gran.
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A través de diferents dinàmiques com el
teatre fòrum o la improvisació s’han rea-
litzat petites representacions al voltant de
situacions que acostumen a provocar
conflictes o incomprensió entre els
col·lectius de grans i joves, com poden
ser els valors, les creences, les formes de
relacionar-se... 

Partint d’algun pretext sorgit del propi
grup o aportat per la professora es gene-
rava un debat i una posterior posada en
escena.

L’objectiu d’aquest taller era millorar la
comunicació i l’apropament de persones
de diferents generacions, joves i grans,
utilitzant el teatre com a eina d’expressió

en qüestions que preocupen tant a joves
com a grans.

La valoració tant dels participants com de la
professora ha estat unànime: “Una expe-
riència increïble, un repte a repetir”. La
bona sintonia, la diversió, la pèrdua de ver-
gonya i el coneixement de diferents costums
i maneres de pensar  han  estat a l’ordre del
dia i han fet que l’assistència a aquest taller
fos molt més que una obligació, fos un  estar
en família, segons els participants. 

El taller va acabar el passat 4 de maig
amb un berenar i un obsequi per part
dels participants a la professora. I amb
una petició per part de tots: “Volem que
això segueixi”.

Èxit del taller de teatre
intergeneracional
La Diputació, a través de la regidoria de Benestar i família,
va proposar un taller innovador per al poble anomenat Teatre
Intergeneracional. Aquest taller s’ha realitzat amb gran èxit
entre els mesos de febrer i maig al Casal de la Gent Gran.

PARTICIPANTS A LA VISITA AMB L'ALCALDE

PARTICIPANTS AL TALLER

DEBAT ABANS DE LA POSADA EN ESCENA

L’Ajuntament ha aprovat el Protocol d’Adhesió al
Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la gent gran
de la província de Barcelona.

Ajuts per arranjar
habitatges per a gent gran

Aquest programa, cofinançat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya, el Fons So-
cial Europeu i la Diputació de Barce-
lona, té l’objectiu de millorar l'accessi-
bilitat dels domicilis de la gent gran
mitjançant obres no estructurals que
millorin la seva autonomia funcional, a
més d’incentivar l'ocupació de perso-
nes en atur o en procés d'inserció so-
ciolaboral. Aquest programa bianual
preveu l'execució d'uns 2.400 arranja-
ments que s'atorgaran als municipis de
la província de Barcelona, excepte la
ciutat de Barcelona, seguint criteris de-
mogràfics.

La distribució del nombre d'interven-
cions per a cada municipi s’ha realitzat
de forma proporcional al nombre de
persones majors de 65 anys empadrona-
des a cada municipi i garantint que cada
municipi de la província tingui dret
com a mínim a una intervenció. Segons
els càlculs de la Diputació, el nostre mu-
nicipi podrà realitzar com a mínim 7
arranjaments.

L’Ajuntament ha d'aportar una tercera
part del cost de les intervencions realit-
zades. L’estimació del cost mitjà per in-
tervenció serà 1.516,26 euros, del qual
l’Ajuntament ha d'aportar 505,42 eu-
ros. Per això, el cost mitjà estimat que
representarà la participació del nostre
municipi en aquest programa, durant
aquests dos exercicis pressupostaris
2009 i 2010, serà de 3.537,9167 Euros. 

Els beneficiaris d’aquest programa seran
les persones més grans de 65 anys, prefe-
rentment les que es trobin en alguna de
les següents situacions:
- Persones amb dificultats per realitzar

les activitats de la vida diària
- Persones amb pocs recursos econòmics
- Persones que tinguin acreditada la seva

situació de discapacitat o dependència
- Persones majors de 80 anys que viuen

soles o amb altra persona gran

Per a major informació i per fer els trà-
mits d’aquests ajuts s’ha de concertar
hora amb els Serveis Socials Municipals.

L’Ajuntament va organitzar una visita al Saló de la Gent
Gran de Catalunya (FiraGran), a la Farga de l’Hospitalet
de Llobregat, el passat 6 de maig.

Una trentena d’avis i àvies
visiten FiraGran

Els avis i àvies participants, una tren-
tena, van sortir a les 9 del matí del Ca-
sal de la Gent Gran i es van dirigir en
autocar a la Farga de l’Hospitalet de
Llobregat. 

Un cop visitat el Saló de la Gent Gran
de Catalunya (FiraGran), els assistents
es van aplegar en un dinar. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va acompanyar
els avis i àvies durant aquesta jornada. 

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA
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L’Ajuntament ha tornat a sol·licitar que es
garanteixi el repartiment postal universal
a tot el municipi de Lliçà d’Amunt d’a-

cord a la normativa vigent, assegurant
així el dret dels ciutadans a rebre el correu
en el temps i la manera correctes. 

L’Ajuntament ratifica les
seves queixes a Correus

Activitats de Juliol al
Centre Cívic Ca l’Artigues

Escola d’estiu 2009

ATENCIÓ AL CIUTADÁ PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament s’ha tornat a posar en contacte amb el
director de Correus de Madrid per ratificar la queixa
agreujada sobre les greus deficiències del servei postal
universal a una gran part del municipi.

1.- TARDES JOVES 

Tots els dijous del mes de juliol es realitzaran activitats lúdiques per a jo-
ves a partir de les 6.30h.

•  2 juliol TARDA DE CINE  i CREPES 
•  9 juliol GIMCANA JOVE PER EQUIPS I BERENAR REFRESCANT
• 16 juliol CONCURS DE SING STARS i 

CONCURS  PRO-EVOLUTION 
+ FONDIE  de xocolata i
pinxos de  FRUITES 

• 23 juliol  TARDA DE CINE I GELATADA 

2.- TARDES DE CINE 

Tots els dimecres del mes de juliol es projectarà una pel·lícula amb temà-
tica social.  Inici:19 hores  

• 1 juliol a les 19h                     
• 8 juliol a  les 19h                    
• 15 juliol a  les 17.30h TERTÚLIA I CINE
• 22 juliol  a les 19h 

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i
reduir els abandonaments al nostre municipi.

A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers, dels quals una trentena s’han esca-
pat dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identifi-
catiu i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la
Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la recollida d’animals. L’única sortida digne per
aquests animals és l’adopció, i per aquest motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al
Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i també al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Riko
Espècie: X Yorkshire
Terrier
Sexe: Mascle
Dies CAD : 0 mesos

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER
ADOPTAR TENIM:

�

n

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
Dones protagonistes de la seva salut
7,8,14 i15 de juliol de 10h a 12h
Taller de massatge infantil per mares i
pares, avis i àvies
22 i 29 de juliol de 9h a 11h
Taller de tècniques de relaxació corporal
3,10,17 i 24 de juliol d'11h a 12h
Taller de tècniques de respiració i
consciència corporal
6,13,20 i 27 de juliol de 19h a 20.30h
Cinema amb cafè-tertúlia "Las chicas de la
lencería"
dimecres, 15 de juliol a les 17.30h
Taller d'elaboració d'olis, cremes i ungüents
dilluns, 13 de juliol de 10h a 12.30h

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
Taller de l'alegria
7,9,14 i 16 de juliol de 10h a 12h
Taller de defensa personal dirigit a dones de
totes les edats
21,23,28 i 30 de juliol de 10h a 12h
Xerrada "El dolor crònic i maneres
d'abordar-lo"
21 de juliol a les 19h
Taller de tècniques de relaxació
1,8,15,22 i 29 de juny / 1,8,15,22 i 29 de
juliolde 11.30h a 12.30h
Sessió de Cinema "Elsa & Fred" de Marcos
Carnevales (2005)
22 de juliol a les 18h
Taller d'elaboració d'olis, cremes i ungüents

dilluns, 20 de juliol d'11h a 13.30h
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3R DE PRIMÀRIA DEL CEIP SANT BALDIRI

A l’Escola Bressol Municipal Palaudà-
ries hi ha hagut 3 preinscripcions de
lactants d’una oferta de 16 places.
D’1 a 2 anys s’han fet 37 preinscrip-
cions quan l’oferta era de 31 places. I
de 2 a 3 anys hi ha hagut 33 sol·lici-
tuds de preinscripcio d’una oferta de
31 places. S’ocuparà una de les aules
de lactants que no s’ha sol·licitat per
cobrir la demanda d’1 a 2 anys. No-
més es queden fora 2 alumnes, un
amb 0 punts i l’altre fora de termini. 

A l’Escola Bressol Municipal Nova Es-
purna hi ha hagut 11 sol·licituds de lac-
tants d’una oferta de 16 places. D’1 a 2
anys s’han fet  34 preinscripcions quan
l’oferta era de 31 places. I de 2 a 3 anys hi
ha hagut 21 sol·licituds de preinscripció i
s’oferien 19 llocs escolars. Així doncs, hi
haurà dues aules de lactants i només que-
den fora 3 alumnes amb 0 punts d’1 a 2
anys (que tindrien la possibilitat d’anar a
Palaudàries) i dos alumnes de 2 a 3 anys
(1 amb 0 punts i l’altre fora de termini).

Les escoles bressol reben
139 preinscripcions  per al
proper curs

El curs de 3r de Primària del CEIP Sant
Baldiri va visitar l’Ajuntament el passat
2 de juny acompanyat d’un guia, en
Toni Cuesta. Els alumnes van rebre in-
formació sobre la història, l’organi-
grama i les tasques de l’Ajuntament de

part del guia i de la regidoria d’Educa-
ció. Durant la visita a l’edifici consisto-
rial els nens i nenes van poder entrar al
despatx d’Alcaldia, on els va rebre l’Al-
calde, Ignasi Simón, que va respondre
tots els seus dubtes i preguntes. 

Visites escolars a
l’Ajuntament

A l’Escola Bressol Municipal Palaudàries s’han preinscrit un
total de 73 alumnes i a l’Escola Bressol Municipal Nova
Espurna hi ha hagut 66 preinscripcions.

La Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya va posar en
marxa a mitjan febrer la campanya “En-
comana el català” de foment de l’ús social
i públic del català, que s’allargarà durant
tota la legislatura. L’objectiu principal
d’aquesta campanya és sensibilitzar la po-
blació que sap parlar català perquè man-
tingui la llengua en aquells contextos en
què la sol canviar, per exemple amb per-
sones que l’entenen però no la parlen o en
contextos multilingües.

Per Sant Jordi es va presentar  el web de la
campanya “Encomana el català”. S’hi ac-
cedeix a través del web de la llengua cata-
lana o a través de l’adreça
http://www.gencat.cat/encomanaelca-
tala.

El web simula el carrer d’una ciutat, a l’es-
til de l’espot de la campanya. Hi aparei-
xen diferents personatges (alguns extrets
de l’espot) i espais que són interactius i a

través dels quals s’accedeix a diversos con-
tinguts.

A la part superior de la pantalla, unes pes-
tanyes donen accés a tot el material pro-
mocional de la campanya i a les activitats
relacionades amb les xarxes 2.0 que s’es-
tan duent a  terme amb motiu de la cam-
panya.

A la franja inferior, una barra permet l’ac-
cés a “Eines per facilitar l’ús de la llen-
gua”. Així, queden agrupats en una línia i
de manera molt visual tots els recursos
que la Generalitat posa al servei de la ciu-
tadania per facilitar el coneixement i l’ús
de la llengua catalana: VxL, Parla.cat,
Optimot, Plats a la carta, Elteumòbil.cat,
cpnl.cat, etc. També s’hi pot trobar el joc
“Encomana el català”, una activitat lúdica
sobre la situació del català entre les llen-
gües del món i sobre els usos lingüístics, i
una proposta didàctica basada en els ma-
terials gràfics de la campanya.

Encomana el català, el web
amb tots els recursos per
conèixer la llengua
A través del web municipal www.llicamunt.cat es pot
enllaçar amb el web de la campanya “Encomana el català”,
www.gencat.cat/encomanaelcatala.

EDUCACIÓ

MATRICULACIÓ 
PER AL CURS ESCOLAR
2009/10 A L’INSTITUT
El període de matriculació per al curs escolar
2009-2010 d’Educació Postobligatòria 
(Batxillerat) a l’IES Lliçà és:
del dimecres 1 al dimarts 7 de juliol. 

Educació Postobligatòria (Batxillerat):
- IES Lliçà
Matriculació: de l’1 al 7 de juliol

m
m

m
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OPINIÓ

No va poder ser.

Crec que tota la força que varem viure
aquell dia en el que tot un poble va estar
bolcat i implicat amb l’equip júnior de bàs-
quet demostra que tenim una joventut d’a-
llò més sana i capaç de mobilitzar a tota la
gent del poble tinguin o no relació directa
amb aquest esport i fent de catalitzadors del
sentiment de tot un poble.
Personalment, mai havia vibrat tant amb
un partit de bàsquet com en el que varem
viure el passat dia 24 de maig al Pavelló
d’Esports. 
Com  a esportista i veient el reflex a les seves
cares abans i després del partit vaig saber
perfectament el que els hi passava pel cap,
aquella sensació d’impotència i tristor que
sent un esportista quan no aconsegueix els
seus objectius.
Crec que de totes les experiències a la vida
se’n aprèn i aquesta no s’oblidarà mail. És el
record d’una temporada excel·lent a la que
tot i faltar la cirereta del pastís, s’ha de recor-
dar amb orgull i gran satisfacció. 
L’esport Lliçanenc està cada vegada més a
dalt en quantitat i el qualitat i això fa que
mica en mica tinguem una realitat social
més educada i més encaminada a la pràctica
esportiva. 
Som un poble saludable i esportista i així ho
demostren la gran varietat d’entitats espor-
tives i de esportistes que tenim.
Ànims i no afluixeu! L’esport ens dona
grans satisfaccions. Intentem que la gran sa-
tisfacció de veure a un poble unit per un
mateix objectiu ens doni forces per tirar en-
davant qualsevol cosa. 
Ànims i no afluixeu! Estem i estarem amb
l’esport lliçanenc, sempre! 

Juan Miguel Valderrama Garcia
Regidor d’Esports 

Ajuntament Lliçà d'Amunt
Secretari d’esports de l’executiva 

del PSC de Lliçà d’Amunt

I ja van dos anys i com si fos ahir d’a-
quell dissabte  de rebombori. A vegades
els microclimes fan coses que els que no
són observadors de la complexitat de la
vida i de les relacions biològiques no po-
den entendre. Tal vegada això deuria
passar i.... com que les coses, tossuda-
ment, són com són, al final no ens
queda més remei que haver-les d’accep-
tar. Bé, potser ens queda plegar veles i
acceptar, humilment, la nostra ignoràn-
cia, sobre el tema de la vida. Encara que
això que sembla  tant fàcil no sempre és
a l’abast de tothom.
No cal que repetim el que amb els nos-
tres companys de govern hem estat fent
aquests dos anys. Si que podem dir que
les nostres decisions un cop es prenen es
comparteixen i s’assumeixen. Així ente-
nem el  pacte i el compromís. No és un
discurs ideològic el que el fa possible
sinó una estratègia per al futur de Lliçà
d’Amunt i una manera de fer respec-
tuosa i de servei.
Ningú diu que sigui una bassa d’oli.
Però la roba la rentem a casa i un cop
neta i planxada la lluïm tots plegats: és el
que hem fet i podem fer. A vegades no és
fàcil, però l’eficàcia  imposa la renúncia i
la confiança de la gent necessita la unitat
de l’acció.
Ja sabem que no ho fem tot bé. Som
conscients que això és així i que tenim
mancances. Que els carrers podrien es-
tar millor, que el servei de recollida d’es-
combraries es fa per tot arreu menys pels
contenidors de davant de casa, que tal
aquí  i tal allà... I ho sabem perquè ens
ho dieu i ens agrada la confiança que
això genera. No fugim de la crítica o de
la informació dels problemes per resol-
dre. I som per això. L’Ajuntament és la
casa de tothom i volem crear els serveis
per a que tothom així s’hi trobi.
Rebre, escoltar, parlar, manifestar, crear
complicitats, estimular la responsabili-
tat, assumir el tracte directe com a fet
normal i no extraordinari són maneres
de fer les coses que fomenten la proximi-
tat, són la porta oberta al coneixement
de la nostra realitat, del nostre fet quoti-
dià, d’allò que no forma part dels grans
objectius de titulars de premsa. Encara
que sembli el contrari no hi ha solucions
fàcils per aquest objectiu.
Però no ho dubteu, hi som per resoldre
el detall del dia a dia.  El nostre compro-
mís ha estat acceptar aquest repte.

Damos  las gracias a todos los vecin@s de
Lliçà d’Amunt por la confianza y la fide-
lidad depositada en el Partido Popular y
les felicitamos  por el resultado obtenido
en las urnas el pasado 7 de junio con mo-
tivo de las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo, haciéndoles partícipes del triunfo
obtenido por nuestro partido a nivel na-
cional. El Partido Popular ha conseguido
en Lliçà d’Amunt un gran resultado,
siendo la segunda fuerza más votada de
nuestro Municipio.
Pese a que se suela señalar que no deben
ser extrapolables los resultados de los di-
ferentes comicios, ya sean elecciones Eu-
ropeas, Generales, Autonómicas o Muni-
cipales siempre podemos llegar a pensar
que constantemente hay una relación en-
tre los resultados de dichas elecciones;  en
el Parlamento Español  gobierna o bien
el PSOE o bien Partido Popular, en la
mayoría de las Comunidades Autóno-
mas se produce el mismo resultado, en
gran parte de los municipios españoles
PSOE o PP, y en Europa sus homónimos
europeos.  
En el año 1994 el Partido Popular gana
las elecciones Europeas; dos años des-
pués,  en 1996, gana las Generales, la his-
toria se repite y en 1999 el Partido Popu-
lar gana las elecciones Europeas  y un año
más tarde en el 2000 gana las Generales
con mayoría absoluta, en el 2004 el Par-
tido Popular pierde las elecciones Gene-
rales y ese mismo año pierde las Euro-
peas; en el 2008 el Partido Popular
pierde las elecciones Generales y un año
más tarde, en el 2009, el Partido Popular
gana las elecciones Europeas. ¿Quién ga-
naría las próximas elecciones? Hagan us-
tedes mismos su predicción.
¿Qué resultado se hubiera producido, si
en lugar de elegir eurodiputados se esco-
gieran regidores? Si extrapolamos los re-
sultados electorales de estas elecciones
europeas a unos comicios municipales el
resultado hubiera sido el siguiente: el
PSC obtendría 8 concejales, el Partido
Popular incrementaría su número de edi-
les de 2 a 4  y a sólo 96 votos de obtener
un quinto edil; CIU obtendría 3 conce-
jales y ERC conseguiría un regidor, al
igual que ICV-EUiA. 

Al nostre poble hi manca habitatge pro-
tegit. Conscients d’això, el nostre go-
vern d’ERC-ICV va promoure políti-
ques ambicioses en aquest camp.
Ambicioses quant a dimensió, però
també estratègiques quant a ubicació.
És el cas dels habitatges de Ca l’Arti-
gues. Es cercava un reequilibri territo-
rial, buscant l’efecte catalitzador d’a-
quests habitatges a les centralitats. 
Paral·lelament vàrem iniciar la redacció
del Pla Local d’Habitatge, que havia de
quantificar les necessitats d’habitatge
protegit d’una manera objectiva i servir
de guia per futures polítiques d’habi-
tatge del municipi.
El resultat d’aquest treball que vàrem
encarregar nosaltres, el Pla Local d’Ha-
bitatge, l’hem conegut aquests dies. Hi
constatem la poca sintonia entre els
plantejaments de principi  i els de l’ac-
tual l’equip de govern. A les seves mans,
aquest Pla vol servir per justificar deci-
sions ja preses. 
Vol ser l’argument social d’un POUM
que es fa amb criteris dubtosos en els
seus objectius, ja que ells, per cada habi-
tatge protegit creat, obtindran tres habi-
tatges lliures que faran ric a algun pro-
pietari.
També parteixen d’una idea obsoleta, ja
sostinguda per l’anterior govern de CiU
i PSC, que el centre ha de créixer molt
per compensar la dispersió de les urba-
nitzacions. Aquesta idea falla per la
base, ja que un increment de població
en una zona no compensa la dispersió
en una altra. 
Vist a la menuda és pitjor. Es proposa
triplicar els habitatges que es poden fer
al Centre, a can Grau, al nucli històric,
tot això sense incrementar les zones d’e-
quipaments, sinó al contrari: el Pla pre-
veu ocupar espais d’equipaments, com
l’edifici municipal de Folch i Torres i els
Galliners, amb habitatges de lloguer.
No es disposarà d’espai per donar equi-
paments a aquest increment de pobla-
ció. I ja hi tornarem a ser...
Finalment, la Llei obliga que la redacció
del Pla d’Habitatge es faci amb partici-
pació. Doncs bé, ells l’han presentat fet
i acabat al Consell de Poble, i després el
posen a informació –que no debat o
participació- durant 30 dies. La volun-
tat d’ocultar els seus motius els ha por-
tat a fer tot aquest procés sense cap par-
ticipació. Tan perillós és consensuar-lo?
Què hi esperen guanyar ocultant-lo? 

Grups Municipals Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els pri-
mers cinc dies laborables del mes anterior a la
publicació, en horari de l'Ajuntament, 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’A-
munt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió mà-
xima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una

còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el
dret de publicar aquestes col·laboracions, així
com resumir-les o extractar-les quan ho consideri
oportú. No es publicaran les cartes que atemptin
contra persones o institucions. El butlletí no com-
parteix necessàriament el contingut de les opi-
nions signades.

Aquí pot inserir la seva publicitat 

Ya hace más de 2 años que se celebraron
las Elecciones Municipales, para ser más
exactos, el 27 de mayo de 2007. Estamos
sufriendo en Lliçà d’Amunt lo que popu-
larmente se llama un Gobierno Municipal
anti-natura, más aún, un gobierno anti-na-
tura-doble-tricolor, es decir, están gober-
nando conjuntamente PSC-CiU-PP, tres
partidos políticos de pensamientos y con-
tenidos programáticos diferentes, tanto,
que a otros niveles, más que adversarios
políticos, son enemigos irreconciliables.
Pues bien aquí en Lliçà d’Amunt, parece
que estas cosas no importan, o algunos in-
tereses hace que no importe, pero pen-
sando con serenidad, sin irritación o sin
acritud, tal y como decía un dirigente polí-
tico socialista, es realmente difícil imaginar
¿cómo se puede gobernar de esa manera y
con esos socios?
Cuando los Ciudadanos/as votan por las
opciones de izquierdas, centro o derecha,
lo hacen pensando en ser gobernados por
esa opción y no por la difícil mezcla de al-
gunas de ellas.
Se puede tener mucha ilusión y ganas, pero
se ha de tener un trágala grande, un estó-
mago muy fuerte y pocos ideales políticos.
ICV-EUiA desde la oposición y sin ningún
tipo de rabia contenida, consideramos que
si importa y se está demostrando, llevamos
2 años con este Gobierno y tenemos un
Pueblo con unos Barrios totalmente aban-
donados, calles intransitables, accesos a Ba-
rrios con hundimientos y asfalto en mal es-
tado, alumbrado público muy deficiente,
agua con muy poca presión, falta de conte-
nedores de vidrio en algunos lugares, con-
tenedores que no se limpian eficazmente,
en resumen, no se hace un mantenimiento
decente de los desperfectos en los servicios,
las instalaciones y la vía pública.
Aun no se quiere reconocer que descentra-
lizar los servicios, como decíamos ICV-
EUiA en nuestro programa electoral de las
municipales del 2003, y crear las Centrali-
dades en la legislatura 2003-2007 fue muy
positivo, los Centros Cívicos con sus acti-
vidades, colegios, guardería y comercios
funcionan, y si además se descentralizan
servicios municipales (Oficinas municipa-
les como la OAC, Casal d’Avis, e Infraes-
tructuras como CAP, CEIPS, etc.) es una
forma de optimizar los recursos municipa-
les, que en los tiempos que estamos, se ha
de hacer con más razón si cabe, y es la
forma más eficaz y eficiente de acercar,
atender y resolver las peticiones y proble-
mas de los Vecinos y Vecinas.

Lliçà d’Amunt se merece más!                         
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CRÒNICA DEL PLE
Ple Ordinari del 
28 de maigç de 2009

1. Aprovació de les actes anteriors.
Es van aprovar les actes del Ple ordinari del
26 de març i del Ple extraordinari de l’11 de
maig. L’acte del Ple ordinari del 26 de març
es va aprovar amb una esmena proposada
per ERC. 

UNANIMITAT

2. Actualització dels Plans d’Actuació Muni-
cipal d’Emergències.
Lliçà d’Amunt disposa de tres Plans d’Ac-
tuació Municipal d’Emergències: el d’in-
cendis forestals, el d’inundacions i el d’acci-
dents en el transport de mercaderies
perilloses, els quals s’han d’actualitzar
anualment amb el nom dels càrrecs, les se-
ves responsabilitats i les funcions que tenen
assignades. Per això, el Ple va aprovar la
modificació dels tres Plans d’Actuació Mu-
nicipal d’Emergències, concretament en el
nom del càrrec de coordinador. El nou co-
ordinador serà Daniel Soriano, Sergent de
la Policia local. El seu suplent és el Tècnic
de Medi Ambient i Salut, Xavier Junqueras. 

UNANIMITAT

3. Aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge
de Lliçà d’Amunt.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Direcció de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
de la Diputació de Barcelona la redacció del
Pla Local d’Habitatge, que ha anat a càrrec
de l’equip encapçalat per l’arquitecte Pere
Mogas. El Ple va aprovar-lo inicialment.

El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va ex-
plicar que el procés de redacció del Pla Lo-
cal d’Habitatge s’havia allargat perquè s’ha-
via hagut d’adaptar a la nova Llei del Dret a
l’Habitatge. Aquesta llei diu que, d’aquí a
20 anys, el 15% dels habitatges principals
ha de ser de protecció oficial. El Pla Local
d’Habitatge inclou els antecedents, la situa-
ció actual, la tipologia del municipi, la nor-
mativa, l’oferta i la demanda i, segons això,
les necessitats d’habitatge. Pere Grau va dir
que l’actual oferta d’habitatge (de vivendes
d’entre 150 i 200 metres quadrats i preu
elevat) deixa sense possibilitats d’assolir-lo a
un sector social de la població, cosa que es
tradueix en una demanda de 380 unitats
d’habitatge protegit. Concretament, el Pla
planteja una necessitat de 381 habitatges
protegits més 10 d’assistits fins al 2013. El
regidor d’Urbanisme va exposar que hi ha
un potencial de 180 habitatges i, per tant,
un dèficit de 201. Pere Grau també va dir
que es tracta d’un Pla viu, que s’ha d’anar
revisant. 

El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol, va co-
mentar que el Pla Local d’Habitatge, se-
gons la llei, ha d’anar acompanyat d’un Pla
de Participació Social i va dir que conside-
rava que la participació, en el Consell de
Poble i durant l’exposició pública, era es-
cassa. A Ferriol tampoc li sembla adequat
l’òrgan de supervisió política del Pla, for-
mat per 8 representants de l’equip de go-
vern i 2 de l’oposició, perquè considera es-

cassa la representació de l’oposició. ERC
també va diferir del fet que es treballés
aquest Pla paral·lelament amb el POUM.
El portaveu d’ERC va acabar dient que es
tractava d’un tema complex i que ja presen-
tarien al·legacions. En relació a les al·lega-
cions que faran, però, va anomenar-ne al-
guna, com el desacord en el fet de posar
habitatges en actual sòl d’equipaments. 

El regidor d’ICV-EUiA, Francisco León,
va dir que el Consell de Poble havia estat
més una presentació que una jornada de
participació i va demanar algun aclariment
de dades. 

Pere Grau va contestar que la participació
és la que està establerta, però va reiterar
que aquest és un document viu, que s’ha
d’anar revisant. També va dir que el
POUM recollirà les conclusions del Pla
Local d’Habitatge. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA

4. Aprovació definitiva del Projecte bàsic i
executiu de la Piscina Coberta.
En el Ple ordinari del 29 de gener es va
aprovar inicialment el Projecte bàsic i exe-
cutiu de la Piscina coberta municipal de
Lliçà d’Amunt. Durant el període d’exposi-
ció pública, ERC va presentar un escrit
d’al·legacions. El Ple va estimar l’al·legació
d’ERC que fa referència al pressupost del
control de qualitat i a l’aspecte contradic-
tori de l’informe de Secretaria, va desesti-
mar la resta d’al·legacions i va aprovar defi-
nitivament el projecte, amb la incorporació
de les esmenes assenyalades als informes,
per un pressupost de 6.760.546,06 euros. 

El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol, va ex-
plicar el procés que havia seguit el Pro-
jecte bàsic i executiu de la Piscina coberta
municipal, on hi havia hagut diferents
pressupostos. La xifra que ara es dóna, va
dir Ferriol, és més cara que la darrera ver-
sió del projecte en l’emplaçament que
proposava l’anterior equip de govern. Fe-
rriol va justificar aquesta afirmació dient
que el projecte de la piscina no podia des-

lligar-se del projecte d’urbanització de la
zona. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que
el ball de xifres ja s’havia arranjat i que fer
el projecte de la piscina separat del pro-
jecte d’urbanització de la zona era possible
i, de fet, tenia sentit fer-ho així perquè el
projecte de la Piscina té finançament ex-
tern i se sol·licita només aquest cost, men-
tre que l’Ajuntament encara ha de buscar
finançament pel projecte d’urbanització
de la zona. De tota manera, Simón va dir
que es treballava paral·lelament, si bé
també va comentar que no era cap drama
tenir la piscina sense tenir acabada la urba-
nització de la zona. En referència al cost,
l’Alcalde va dir que no volia entrar en un
debat de xifres, però va puntualitzar que
l’emplaçament anterior era inviable per la
inundabilitat i que aquest projecte inclou
equipaments esportius. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA

5. Aprovació del nomenclàtor dels parcs
municipals.
L’Ajuntament va iniciar un procés partici-
patiu, el passat novembre, per posar nom a
diferents parcs municipals. Hi va haver
dues parts: un primera on es van recollir
propostes i una segona on es van votar les
propostes presentades. El Ple va aprovar les
propostes guanyadores per nomenar els
parcs municipals: parc de Palaudalba (Parc
de Mitjanit); parc del Quiosc (Parc del
Quiosc); parc de Sant Joan (Parc de la Re-
vetlla); parc de Ca l’Esteper (Parc “Tot so-
bre rodes”); parc de Can Roure, carrer de
Can Roure (Parc de la Fraternitat); parc de
Can Roure, carretera de Palaudàries (Parc
del Col·legi); parc de Can Rovira Nou (Parc
de la Solidaritat); parc de Can Rovira Vell,
carrer de Can Rovira (Parc de la Senyora
Gran); parc de Can Rovira Vell, carrer d’Es-
tany de Ratera (Parc de l’Esport); parc del
Local Social de Can Farell (Parc dels Vents);
parc de Mas Bo i Can Lledó (Parc de la
Unió); parc de Ca l’Artigues, carrer del Ma-
tarranya (Parc de la República); parc de Ca
l’Artigues, carrer de la Ribera d’Ebre (Parc

de la Pau); parc de Pinedes del Vallès (Parc
de la Mandarina); parc del Local Social de
Can Costa (Parc de l’Hospitalitat).

La regidora de Participació Ciutadana,
Neus Rius, va explicar aquest procés parti-
cipatiu i va comentar que hi havia hagut un
parell d’empats, que s’havien resolt des de
les regidories organitzadores, i que s’havien
descartat dos noms guanyadors, un per
coincidir amb el nom d’un carrer i l’altre
perquè coincidia amb el nomenclàtor d’un
altre barri. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA - A FAVOR

6. Imposició de sanció per una infracció
greu prevista a l’ordenança reguladora de la
tinença d’animals de companyia.
El Ple va acordar de sancionar el senyor
Juan Moreno Arias amb una de 150 euros
com a responsable d’una infracció greu
consistent en la tinença d’una animal con-
siderat perillós per la legislació vigent
sense disposar de la corresponent llicència
administrativa de tinença de gossos poten-
cialment perillosos, com disposa l’Orde-
nança municipal reguladora de la tinença
d’animals de companyia de Lliçà d’A-
munt. També es va acordar de requerir a la
mateixa persona que, en el termini màxim
de 15 dies, sol·liciti la llicència administra-
tiva de tinença de gossos potencialment
perillosos.

El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol, va co-
mentar que, tot i la multa, això no solucio-
nava el problema. 

El regidor de Medi Ambient, Pere Grau, va
explicar que el procediment és el que marca
la llei.

UNANIMITAT

7. Afers Urgents.
No hi havia afers urgents.

8. Mocions.
No hi havia mocions.

9. Preguntes.
ERC va presentar 11 preguntes referents a:
les preinscripcions escolars per al curs
2009/10 en els diferents centres escolars;
l’augment de la demanda de places escolars
previstes en els propers tres anys; les sol·lici-
tuds per a vivendes de protecció oficial; la
contractació de treballadors en atur del mu-
nicipi per a les obres del Fons Extraordinari
d’Inversió Local; les obres de renovació de
l’enllumenat de Can Farell; la Festa d’Ho-
menatge a la Vellesa; les reunions per deba-
tre sobre el POUM; el sou assignat a l’Al-
calde; el tancament del pressupost 2008; la
convocatòria de la Comissió Especial de
Comptes; i l’auditoria dels comptes de l’A-
juntament i de l’EMO del 2008. 
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La finalització del curs va tenir lloc el passat 12
de juny, al matí, a la seu de Lliçà d’Amunt de
l’Escola de Música La Vall del Tenes, on el ge-
rent i el president de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes van fer el lliurament de diplomes a l’a-
lumnat. També es van repartir diplomes als
alumnes de la primera edició, la de l’octubre
passat. 

Aquesta edició ha comptat amb la participació
de 12 dones en situació d’atur dels quatre mu-
nicipis de la Mancomunitat, tot i que el curs
s’ha impartit a Lliçà d’Amunt.

El curs ha tingut una durada de dos mesos.
Se’n fan dos a l’any, un a l’octubre i l’altre al fe-
brer. El proper començarà a l’octubre del 2009;

les inscripcions tindran lloc al setembre. El curs
està subvencionat per la Mancomunitat (espai,
professorat, etc.) i les alumnes només han de
pagar el material escolar. 

En el curs s’ha après alfabetització i informàtica
a nivell bàsic (correu electrònic, tractament de
textos...). Algunes de les alumnes que han aca-
bat aquest curs, després en seguiran d’altres
més especialitzats dins de la formació ocupa-
cional. Hi ha dues alumnes que s’han incorpo-
rat al món laboral i d’altres que seguiran estu-
diant apuntant-se al SEFED (Simulació
d’Empreses amb Finalitats Educatives).

Segons els organitzadors, el nivell de satisfacció de
l’alumnat que ha seguit el curs ha estat molt alt. 

Lliurament de diplomes:
Curs d’alfabetització i
informàtica bàsica del SOVT
La segona edició del Curs d’Alfabetització i Informàtica Bàsica
del Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT) d’aquest curs
escolar ha comptat amb una dotzena d’alumnes.

El lliçanenc Jose Luis Estudillo Vela es va pro-
clamar campió d’Espanya de sincronitzat en el
Campionat d’Espanya de tècnica de Taek-
wondo celebrat el passat 6 de juny a Torre La
Vega (Cantàbria). Estudillo va guanyar la me-
dalla d’or del Campionat de Catalunya de
Taekwondo celebrat el passat 17 de maig i
això el va portar a representar Catalunya en el
Campionat d’Espanya de Taekwondo.

Estudillo va guanyar el premi al Millor Espor-
tista Lliçanenc en l’edició de l’any passat de la
Nit de l’Esport. 

Les properes cites esportives d’aquest espor-
tista lliçanenc seran el campionats d’Europa i
el Mundial de Taekwondo. 

Un lliçanenc,
campió
d’Espanya de
taekwondo
El lliçanenc Jose Luis
Estudillo va representar
Catalunya en el Campionat
d’Espanya de Taekwondo i en
va quedar guanyador.

Resultat de les eleccions europees a Lliçà d’Amunt
Els socialistes mantenen el lideratge i totes les forces polítiques pugen de vots menys els republicans. El nostre poble tampoc
s’ha escapat de la tendència a l’abstenció.
Els socialistes han mantingut el lideratge a
Lliçà d’Amunt i han obtingut 1.371vots, 34
més que l’any 2004 (1.337), tot i que en per-
centatge han baixat del 44% al 40%. Per la
seva banda, el PP, la segona força, ha reduït les
diferències que mantenia amb els socialistes
en guanyar 89 vots respecte de fa quatre anys
(de 672 a 761) i es manté en el 22%. CiU
també ha retallat diferències amb les dues pri-
meres forces, ja que ha guanyat 168 sufragis
(de 418 a 586) i puja del 14% al 17%. Per
contra, ERC és el partit que surt més malparat

en comparació amb el 2004, és la força que
perd més vots, en perd 61 i passa de 333 vots a
272; baixa de l’11% al 8%. Finalment, ICV-
EUiA es manté en el 6%; guanya 9 vots i
passa dels 181 als 190. Els vots a altres forces
polítiques han augmentat del 3 al 4%, de 77
vots han passat a 148, 71 més. 
Lliçà d’Amunt tampoc s’ha escapat de la ten-
dència a l’abstenció. La participació ha aug-
mentat un 1% respecte a les eleccions euro-
pees de l’any 2004, però només ha estat del
33%. 

LLIURAMENT DE DIPLOMES

NOTÍCIES DEL POBLE

Els pares i mares que vulguin fer saber el
naixement del seu fill/a a través del but-
lletí, poden lliurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement,
durant la primera setmana del mes ante-
rior a la publicació, a través del correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, per-
sonalment, 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.

Naixements a
Lliçà d’Amunt

Álvaro García Rodríguez 
25 de maig de 2009

Any 09 Any 04

Cens: 10.593 9.446
Votants: 3.450 3.042
Participació: 33% 32%
Blancs: 86 13
Nuls: 36 11

Any 09             Any 04

PSC 1.371 (40%) 1.337 (44%)
PP 761 (22%) 672 (22%)
CiU 586 (17%) 418 (14%)
ERC 272 (8%) 333 (11%)
ICV-EUiA        190 (6%) 181 (6%)
Altres 148 (4%) 77 (3%)

TAULA DE REULTATS
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Una vegada més el Grup I'ABANS de
Llicà, vol donar a conèixer uns fets del
nostre passat, que van ser molt importants
tant en el vessant cultural com social.
Ens referim al TEATRE en el nostre poble.
En els seus inicis, les primeres represen-
tacions de les quals es té record són grà-
cies a la iniciativa de la parròquia, com a
cloenda dels actes de la 1a comunió i
eren els mateixos nens i nenes, els prota-
gonistes, i es feia en el pati de la rectoria
amb Mn. Ramón Cunill. El seu succes-
sor, Mn. Fortià Camprodón, va anar
una mica més enllà i va promoure un
grup de persones (només homes, al co-
mençament) que van fer els primers

Pastorets, a I'Alianca.
A I'Escola, la Mestra Na Maria Rosa
Oriol, amb les nenes, també afavoria les
representacions, en català.
En aquells temps, estem parlant dels
anys 1948, entre tots es feia tot.
Els decorats, còpies dels textos, tot s’a-
prenia de memòria, el que ara en diem
efectes especials...
Hi ha records inoblidables d'aquells as-
saigs, sempre després del dur treball del
dia.
L'endemà, molt d'hora, a treballar com
si res.
Tot això va anar creixent i es van fer
obres de Teatre, Pastorets d’altres au-

tors, es milloraven els efectes especials,
...els anys 70, ...els anys 80...es van fil-
mar unes obres, es van introduir noves
tècniques.
S'anava a d'altres pobles de la Comarca,
venien de tot arreu, per veure quina no-
vetat hi hauria.
Varen ser uns anys inoblidables.
Per conèixer la feina feta durant aquests
anys el Grup I'ABANS prepara una Ex-
posició:
EL TEATRE A LLICA D'AMUNT,
per la Festa Major, on tindrem I’opor-
tunitat de veure els:
CARTELLS de les obres de Teatre que
es van fer durant aquells anys.

FOTOGRAFIES d'aquells actes.
PEL·LÍCULES que estem recuperant, i
desitgem que poguéu veure.
ESCOLTAR als actors, els seus records i
anècdotes
Necessitem la vostra COL·LABORA-
CIÓ per fer una exposició ben com-
plerta:
Feu-nos arribar: Cartells, Fotos, Pelis,
Vídeos, etc.
Del material que ens deixeu, en farem
copia i us tornarem els originals.

GRUP L'ABANS DE LLICA D'AMUNT per
conèixer una mica més de la nostra
Història

Exposició sobre el teatre a Lliçà d’Amunt

Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles 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. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han
de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aques-
tes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Segadors dn’Aps, novens de la First Lego
League i reconegut per EnyinyCat
El passat mes de Maig l'equip dels Sega-
dors dn'Aps de Lliçà d'Amunt va partici-
par a la final mundial de la First Lego Le-
ague, celebrada a Copenhagen, on van
assolir la novena posició d'un total d'uns
60 equips d'arreu del món. Aquesta com-
petició està adreçada a joves d'entre 10 i
16 anys i fomenta l'interès de la ciència i
la tecnologia entre els nens i nenes.

Després de tornar de Copenhague, l’e-
quip lliçanenc Segador dn’Aps va ser con-
vidat des de EnginyCat a un acte de reco-
neixement per la trajectòria de l’any 2008. 

L’Auditori de l’edifici Vèrtex de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya va aco-
llir, el passat dissabte 16 de maig, la pri-
mera Festa de l’Enginy. EnginyCat, els
organitzadors, ha volgut reconèixer l’es-
forç i talent de 87 joves catalans pre-uni-
versitaris que varen ser premiats durant
l’any 2008 amb diversos premis de re-
cerca científica i tecnològica.  

L’acte es va plantejar com un impuls cap a
l’objectiu d’incrementar l’encaix entre
l’oferta i la demanda d’especialitats d’en-
ginyeria, i com una distinció, per part del

govern català, de les futures promeses de
la tecnologia a Catalunya. 
D’altra banda, també es va voler ressaltar
el paper de la societat civil en l’estímul de
talent en els joves i també varen assistir a
la Festa de l’Enginy tots els tutors que van
ajudar a la realització dels treballs guardo-
nats així com les entitats que van atorgar
els premis als joves.

L’acte va comptar amb la presidència del
Molt Hble. Sr Josep Montilla i les inter-
vencions de l’Hble. Sr Josep Huguet,
conseller d’Innovació,Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya, el
Sr. Antoni Giró, rector Magnífic de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC); el Sr. Lluís Jofre, director d’En-
ginyCat i el Sr. Rafael Español, president
de la Fundació Catalana per la Recerca i
la Innovació (FCRI).

Per arrodonir l’acte, tots els guardo-
nats van ser convidats a passar tots ple-
gats una jornada al Circuit de Cata-
lunya on van poder veure una de les
múltiples cares de l’enginyeria de molt
a prop.

NOTÍCIES DEL POBLE
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Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera 
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
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
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà 
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell 
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil 
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12
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HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

JULIOL I AGOST 
Farmàcia Esplugas:4 i 5 de juliol / 8 i 9 d’agost
Farmàcia Galceran:11 i 12 de juliol / 15 i 16 d’agost
Farmàcia Trullols:18 i 19 de juliol / 22 i 23 d’agost
Farmàcia Portabella:25 i 26 de juliol / 29 i 30 d’agost
Farmàcia Valeta:1 i 2 d’agost

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES

LLIÇÀ D’AMUNT

FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Telèfons útils AGENDA  JULIOL I  AGOST Farmàcies

Crèdits

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i
es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les
llars del municipi. Si no el rebeu correctament,
comuniqueu-nos el vostre nom, adreça i telèfon
a través de l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 52 25) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la
regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per
tal de solucionar el problema.

NotaWeb
www.llicamunt.cat

A través del 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.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

Tallers de música creativa
Els alumnes podran gaudir de
manera lúdica d’un treball d’a-
prenentatge i creació musical,
de dansa creativa i manualitats,
amb activitats relacionades i
complementades entre si. Hi
haurà una mostra-concert de
cloenda. 
Setmana del 29 de juny al 3 de
juliol
Setmana del 6 al 10 de juliol
Adreçat a: Nens i nenes de 4 a
12 anys tant de l’Escola de Mú-
sica La Vall del Tenes com d’al-
tres centres.
Iniciació: 4 -6 anys (abans de
començar instrument).
Instrumentistes: a partir dels
6-7 anys o de quan hagin co-
mençat instrument fins a 12
anys.
Activitats:
Iniciació: Aquest grup treba-
llarà la música cantant, amb
instruments Orff , experimen-
taran amb la construcció d’ins-
truments senzills i aniran conei-
xent els instruments dels seus
companys més grans. També
tindran cada dia la seva sessió
d’expressió corporal i d’activitat
plàstica.
Instrumentistes: Treball en
grups, tenint en compte edats,
nivells i instruments. Elabora-
ció de la seva història o compo-
sició  amb l’ajuda del professor.
Es treballarà l’expressió amb el
cos i s’il·lustraran les composi-
cions amb objectes i  materials
treballats a l´estona  de plàstica.
Conjunt orquestral: On hi
participaran petits i grans.
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Escola de Música de la
Vall del Tenes
Preu: 47 euros per setmana
Organitza: Escola de Música
de la Vall del Tenes

Diapositives a la fresca: 
“Platònics”
Setmana d’esquí de muntanya
de cinc amics al Parc Natural de
Queyras als Alps francesos
(abril de 2008) on es fan una sè-
rie de reflexions filosòfiques so-
bre la vida, extretes del llibre
“La felicidad desesperada-
mente“ d’André Compte-Spon-
ville. 
“A Suïssa no hi ha vaques”
Setmana d’activitats de mun-
tanya a Suïssa (abril de 2007)
on es fa l’ascensió a un cim de
4.000 metres amb esquís i di-
verses ferrades a diferents in-
drets. La música posa veu a les
imatges. Autor: Antoni Ortiz i
Belmonte.

Dijous 2 de juliol
“Tres mesos a la Patagònia” o
“Primavera Austral”
La Patagònia no deixa indife-
rent a ningú. El contrast entre
la immensitat de la pampa i
l’imponent verticalitat dels “ce-
rros” fan dels Andes més aus-
trals un santuari alpinístic. “Ja

fa uns anys que vaig quedar
eclipsat per aquesta visió i ara
no puc deixar de tornar regular-
ment al Chalten, la capital an-
dinista argentina. Aquesta tar-
dor passada la vaig començar
investigant muntanyes allunya-
des i va acabar envoltat d’amics
en aquest poblet tan especial.”
(Autor). 
Dijous 9 de juliol
Hora: 22 h
Lloc: pati d’Els Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes

Festa de cloenda d’activitats del
CC Palaudàries
Programació: Benvinguda; Be-
renar per a tots els assistents;
Inici de les actuacions: aeròbic,
batuka, tai-txi, dansa del ventre,
salsa i merengue. Durant la
festa també s’exposaran quadres
3D, treballs de ganxet i punt de
creu, i quadres a l’oli.
Divendres 3 de juliol
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Xerrada: “Oferta de
transcendència i demanda
d’espiritualitat. El valor dels
valors”
A càrrec de Francesc Xavier Al-
tarriba, doctor en Neurocièn-
cies i Sociologia.
Divendres 3 de juliol
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Col·lectiu El Ganxo

Aplec de Santa Justa i Santa
Rufina
Diumenge 19 de juliol
Programació:
Hora: 19 h
Audició de sardanes  amb la
Cobla Principal de l’Escala
Hora: 20.30 h
Missa
Hora: 21.30 h
Concert musical amb el grup
d’havaneres Terra Endins (es re-
partirà coca i vi bo)
Lloc: Ermita de Santa Justa i
Santa Rufina i voltant
Organitza: Ajuntament

Ple ordinari
Dijous 30 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets.
Divendres 31 de juliol i 28 d’agost
Lloc: Local de Ca la Coixa
Més informació: Alternativa
Lliçà per a Tots
Organitza: Alternativa Lliçà
per a Tots

Casal d’Esports
De l’1 al 9 de setembre
Horari: de 9 a 13 h
Servei d’acollida: de 8.30 a 9 h
i de 13 a 13.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Es-
ports, Piscina municipal i altres
instal·lacions esportives muni-
cipals
Informació i inscripcions: fins
al 24 de juliol, dilluns, dimecres
i divendres, de 9 a 21 h, i di-
marts i dijous, de 9 a 12 h i de
15 a 21 h, al Pavelló Municipal
d’Esports
Preu: 50 euros
Organitza: Ajuntament

Ball amb música en viu
Divendres 3, 10, 17 i 24 de juliol
El mes d’agost no hi ha ball
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal de
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Viatge a Astúries
Del dilluns 3 al diumenge 9
d’agost
Visites als Picos de Europa, el
Santuari de Covadonga, les lo-
calitats de Cangas de Onís,
Oviedo i Gijón, el Museu de la
Sidra de Nava, el Museu de la
Mineria d’Entrego, les localitats
de Costa Verde, Ribadesella,
Cudillero i Oviedo. 
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Per a més informació i reser-
ves: Casal de la Gent Gran
Preu: 898 euros (suplement d’-
habitació individual: 168 euros)
(el preu inclou l’autocar, l’es-
tada en un hotel de quatre estre-
lles en règim de pensió com-
pleta, totes les visites i
l’assegurança del viatge, entre
altres) 
Organitza: Associació de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

ACTIVITATS DEL CASAL
DE LA GENT GRAN
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