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LES ENTITATS REBEN MÉS DE 175
MIL EUROS DE LAJUNTAMENT
PER A ACTIVITATS
Quaranta-tres entitats del municipi han rebut de
lAjuntament ajudes econòmiques per un import
global de 176.722,25 euros per desenvolupar
activitats socioculturals i esportives al llarg daquest
any. Es tracta dentitats culturals, esportives i de
cooperació, i associacions veïnals.
LAjuntament subvenciona les entitats
socioculturals que operen al municipi i que estan
registrades al Registre Municipal dAssociacions i
Entitats de Lliçà dAmunt, així com les persones
físiques en representació formal dun grup o duna
iniciativa de caràcter esporàdic sense ànim de lucre,
i les entitats esportives federades del municipi i
aquelles que participen en les lligues de lleure de
botxes i futbol sala que organitza lAjuntament. El
pressupost anual té una partida destinada a aquestes
subvencions. El repartiment dels diners es fa
puntuant cada entitat segons diferents criteris:
nombre dassociats, pressupost total de despeses,
nombre dactivitats continuades i puntuals que
organitzen, capacitat dautofinançament, nivell de
representació al municipi, etc.
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LAJUNTAMENT INTENTA PER
SEGONA VEGADA CREAR LA
COMISSIÓ DE FESTES
Després duna primera convocatòria que, segons
la Regidoria de Cultura, no va tenir lèxit desitjat,
lAjuntament proposa una nova reunió per intentar
constituir una Comissió de Festes a Lliçà dAmunt.
En aquesta Comissió shi pot apuntar tothom qui
vulgui. Ha de ser el nucli actiu que disseny i organitzi
els diferents actes festius que se celebren al
municipi. Per això, lAjuntament creu que és molt
important que shi apunti el màxim de gent, que hi
hagi representada tota la diversitat sociocultural de
Lliçà i, sobretot, que no hi faltin les ganes de treballar
i de divertir-se.

no t íc ie s

Segons el regidor de Cultura, Josep Camps,
participant en aquesta Comissió es pot desenvolupar
una gran tasca social, perquè la festa és lespai
idoni per generar cohesió social i qualsevol festa
pensada i organitzada per una comissió cívica
respondrà millor a les expectatives de la gent.
Per tot això, lAjuntament ha convocat una nova
reunió informativa (sense compromís), per al
dimecres 1 de juny, a les 20 h, al Pavelló Municipal
dEsports.
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LESCOLA DE MÚSICA AMPLIA
LES INSTAL·LACIONS
LEscola Municipal de Música LAliança ha ampliat
les instal·lacions amb la incorporació del primer
pis de dues cases dels mestres, les que queden
al mig entre el taller artesà LAltell i la UEC Vall del
Tenes.
Aquest nou espai sha habilitat per poder-hi
traslladar les classes de percussió, que necessitaven
un espai més idoni per no molestar les altres classes.
Lespai disposa de tres aules i lavabos.
Daltra banda, a petició dels pares i mares dels
alumnes de lEscola de Música, lAjuntament ha
col·locat bancs i una font al pati del recinte municipal
dEls Galliners.
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LAJUNTAMENT CONVOCA EL II
CONCURS DE FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN SOLEY
Després de lèxit de participació i del bon nivell
artístic del I Concurs de Fotografia, lAjuntament
convoca la segona edició del Memorial Joan Soley.
Lany passat el tema monogràfic daquest concurs
van ser els arbres de Lliçà dAmunt i, enguany, són
els edificis i les construccions singulars -antigues
i modernes-, que tinguin alguna particularitat i que
puguin considerar-se representatives del nostre
poble. No han de ser necessàriament edificis
històrics ni espectaculars, sinó petites mostres del
tarannà i la cultura local aplicades a la construcció.
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Les bases del concurs, que es desenvoluparà al llarg
de sis mesos, es poden recollir a lAjuntament, als
centres cívics i en diversos locals comercials del municipi.
També sen farà un repartiment per la comarca,
especialment destinat a les associacions fotogràfiques.

L'AJUNTAMENT RECLAMA A LA GENERALITAT ESCOLES I QUALITAT
EN L'EDUCACIÓ A LLIÇÀ DAMUNT

La intenció de lAjuntament és editar el calendari
del 2006 amb les fotos guanyadores daquesta
segona edició del concurs, perquè tothom pugui
tenir aquestes imatges representatives de Lliçà
dAmunt, i les pugui guardar com un petit tresor
del nostre poble, tal com es va fer amb el calendari
del 2005.
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LA POLICIA CONTROLA LA
VELOCITAT DELS VEHICLES
La Policia Local continua fent controls de velocitat
de vehicles, de manera periòdica i itinerant per
diferents punts del centre urbà i dels barris.
La velocitat màxima genèrica permesa en via
urbana és de 50 km/h. La Policia Local multa els
vehicles que circulen a una velocitat superior.
Daquesta manera, es pretén conscienciar els conductors
de la velocitat a la qual sha de circular pel poble.
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LES I JORNADES DE LA FORMACIÓ
I LOCUPACIÓ COMPTEN AMB LA
PARTICIPACIÓ DE LAJUNTAMENT
I LINSTITUT
Les I Jornades de la Formació i lOcupació de la
Xarxa de Transició Escola Treball del Vallès Oriental
van comptar amb la participació de la regidora
dEducació, Emília Soler, que va presentar el mòdul
dExperiències diniciació professional des de la
formació inicial; la responsable dEducació de
lAjuntament, que va moderar aquest mateix mòdul,
i un representant de lIES Lliçà, que va explicar
lexperiència diniciació professional daquest institut,
anomenada Projecte Licano.
LIES Lliçà va explicar que el projecte Licano, que
funciona des de fa 5 anys amb la participació
dalumnes de 2n cicle dESO, pretén donar una
resposta adequada a la gran diversitat dalumnat

daquesta edat que té el centre que respon a un
perfil dinadaptació al sistema escolar i que presenta
apatia, desmotivació i rebuig envers les activitats
acadèmiques. El projecte Licano consta de dos
àmbits complementaris: el primer, dins del centre,
a laula Licano, que desenvolupa les capacitats
acadèmiques dels alumnes implicats a partir duna
metodologia i uns continguts adaptats; i el segon,
que es concreta en la realització de les experiències
formatives en el món laboral, amb la col·laboració
de lAjuntament i les empreses del municipi de
Lliçà dAmunt.
Recordem que aquestes jornades eren fruit del treball
de diferents municipis, entre els quals hi ha Lliçà dAmunt.
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CAN FARELL GUANYA LA LLIGA
DE BOTXES
Lequip de Can Farell ha guanyat, per tercer any
consecutiu, la temporada de la Lliga de Botxes, que
organitza lAjuntament. Ca lArtigues i ACE Ca lEsteper
han quedat en segon i tercer lloc, respectivament.
Ledició 2004-2005 de la Lliga de Botxes ha
comptat amb la participació de 255 participants,
distribuïts en 17 equips.
La Regidoria dEsports felicita els guanyadors i
també tots els participants per la seva dedicació
entusiasta a aquest esport.
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LA PRIMERA EDICIÓ DEL
FESTIVAL DE DANSA ACULL UN
GRAN NOMBRE DE PARTICIPANTS
500 noies dels municipis de Mollet del Vallès, lAmetlla
del Vallès, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Cardedeu,
i 84 participants dels grups de jazz de lEscola Esportiva
de Lliçà dAmunt van participar en el I Festival de
Dansa, organitzat per lAjuntament, que va tenir lloc
el passat 30 dabril, al Pavelló dEsports.

Les aules de les escoles del nostre municipi,
especialment les de 4t, 5è i 6è de primària,
són motiu de preocupació per l'elevat nombre
d'alumnes que s'hi concentren.

Davant del problema de massificació a les
aules, vam anticipar la creació d'aquesta nova
escola, mitjançant la instal·lació provisional
de mòduls prefabricats.

Lequip de govern de lAjuntament amb la
resta de la comunitat educativa, fa temps
que ho denuncia al Departament d'Educació
de la Generalitat.

Aquest centre educatiu s'ha iniciat el setembre
de 2004 amb les classes de P3, P4 i P5, fet
que ha permès ampliar l'oferta dels primers
cursos de l'escolarització dels nens i nenes
de 3 a 6 anys.

L'Ajuntament sap que la solució a aquest
problema passa per la construcció del nou
CEIP Miquel Martí i Pol a Palaudàries i per
la consolidació definitiva de l'edifici del CEIP
Rosa Oriol i Anguera, al barri de Ca l'Artigues.
És per això que, des dels primers mesos del
nostre mandat, no hem deixat de reclamar a
la Generalitat, que és qui té les competències,
la posada en marxa d'aquests centres
educatius.
QUINA HA ESTAT L'ACTUACIÓ
MUNICIPAL?
Hem cedit el solar per a una nova
escola, la quarta, i nhem anticipat la
creació
Després de negociacions amb la Generalitat,
vam cedir el solar de Ca l'Artigues, on
s'ubicarà l'edifici de la quarta escola, el CEIP
Rosa Oriol i Anguera, que serà de dues línies,
amb una capacitat per a 450 places escolars.
El compromís del Departament d'Educació
de la Generalitat és que aquesta escola estigui
acabada el setembre de 2007.

Durant tot el matí, es van fer sessions de ball de
diverses modalitats: funky, hip-hop, aeròbic, jazz, etc.
Tots els participants van rebre un obsequi. La
Regidoria dEsports agraeix la col·laboració
desinteressada del bar del Pavelló dEsports.

l liçà cap am unt

Pressionem per aconseguir el nou
edifici del CEIP Miquel Martí i Pol
Durant tot aquest temps, hem instat la
Generalitat en totes i cadascuna de les
reunions mantingudes a no endarrerir més
la construcció d'aquest centre educatiu.
Arran d'aquest seguiment, hem aconseguit
que tant la consellera d'Educació, Marta Cid,
com el conseller primer del Govern de la
Generalitat, Josep Bargalló, ens confirmin el
seu compromís de la Generalitat que el
setembre de 2006 estigui enllestit el CEIP
Miquel Martí i Pol.
Reclamem una línia completa al CEIP
Rosa Oriol i Anguera
Totes les demandes per aconseguir que el
CEIP Rosa Oriol i Anguera oferís places de
P3 a 6è ja des del seu inici, han estat
denegades per les autoritats del govern de
la Generalitat. Aquesta petició respon a la
necessitat de descongestionar les aules de
la resta de les escoles.
Tot i els compromisos i les actuacions que
hem aconseguit, l'Ajuntament continuarà
treballant amb les AMPA i tota la comunitat
educativa perquè, al nostre poble, l'educació
mantingui els estàndards de qualitat que tots
desitgem per als nostres fills i filles.

* Preinscripcions deducació postobligatòria (batxillerat)

Les dates de preinscripcions per cursar batxillerat el curs 2005-2006 a lInstitut dEnsenyament Secundari (IES) Lliçà són
del 17 al 27 de maig.

* Matriculacions deducació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria

(ESO)

Les dates de matriculacions per cursar educació infantil de segon cicle i primària als centres densenyament infantil i
primari (CEIP) Sant Baldiri, Països Catalans, Miquel Martí i Pol i Rosa Oriol i Anguera, i per cursar secundària obligatòria
(ESO) a lInstitut dEnsenyament Secundari (IES) Lliçà, per al curs 2005-2006, són del 30 de maig al 3 de juny.

* Oficina Mòbil dInformació al Consumidor

La propera visita de lOficina Mòbil dInformació al Consumidor tindrà lloc el dijous 26 de maig, de 12 a 13 h, davant de
lAjuntament.

* Ple ordinari

El proper Ple ordinari de lAjuntament de Lliçà dAmunt tindrà lloc el dijous 26 de maig, a les 19 h, a la Sala de Plens,
situada a la primera planta de ledifici de la Policia Local.

* Comissió de Festes

La Regidoria de Cultura convoca una nova reunió informativa (sense compromís), per intentar constituir una Comissió
de Festes a Lliçà dAmunt, el dimecres 1 de juny, a les 20 h, al Pavelló Municipal dEsports.

* EspaiOAC
Encara es pot visitar lexposició de fotografies Mirant de la lliçanenca Laura Bartuilli a lEspaiOAC, lespai
expositiu de lOficina dAtenció al Ciutadà de lAjuntament, que mostra una visió particular de finestres dedificis
de Lliçà dAmunt. Les persones que vulguin exposar en aquest espai, amb fotografies sobre Lliçà dAmunt,
poden demanar informació i deixar les seves dades al telèfon 93 841 52 25.
* Concursos públics per a ladjudicació del servei de bar del Centre Cívic Palaudàries,
el servei de bar i consergeria del Casal dAvis i larrendament de les instal·lacions
i els béns del bar de les piscines municipals del Parc Esportiu del Tenes

LAjuntament de Lliçà dAmunt treu a concurs públic ladjudicació del servei de bar del Centre Cívic Palaudàries,
el servei de bar i consergeria del Casal dAvis i larrendament de les instal·lacions i els béns del bar de les
Piscines del Parc Esportiu del Tenes. Les bases daquests concursos públics es poden recollir a lOAC (Oficina
dAtenció al Ciutadà) de lAjuntament. Les ofertes han de passar pel Registre municipal a lOAC de lAjuntament.
Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 841 52 25.
* Concurs públic per a la gestió del menjador i la cuina del CEIP Miquel Martí i Pol
Ja es poden presentar ofertes per al concurs públic per a la gestió del menjador i la cuina del CEIP Miquel
Martí i Pol. Més informació: AMPA CEIP Miquel Martí i Pol (www.ampamartipol.org o 93 841 54 60).
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

CICLE DE XERRADES 6 AUTORS EXPLIQUEN UN
LLIBRE
Dins dels actes de commemoració de lAny del Llibre
i la Lectura.

APLEC

Tastem el món. Sopar intercultural

de 18 a 20 h, a Can Peret de Ca la Coixa, o al telèfon 93
841 59 71
Preu: 30 euros (material a part)
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Ada Castells

Programació:
- Arrossada, amb lespectacle Som i serem a càrrec
de Teatre de Guerrilla
Dia: diumenge 15 de maig
Hora: 14 h
Lloc: al voltant de lermita de Sant Baldiri
- Missa en honor a Sant Baldiri i, seguidament,
cantada del Cor Claverià
Dia: dilluns 16 de maig
Hora: 12 h
Lloc: ermita de Sant Baldiri
Organitza: Comissió de lAplec de Sant Baldiri

Dia: dissabte 21 de maig
Hora: 21.30 h
Lloc: Ateneu LAliança
Venda anticipada de tiquets: escoles, Ajuntament i
Parròquia.

SETMANA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
Organitza: Lliçà Sostenible

Va néixer a Barcelona el 1968. Va estudiar ciències
de la comunicació i teologia. De professió periodista,
ha col·laborat en mitjans com Avui, Qué leer, Lletra
de Canvi, Cosmopolitan i Catalunya Ràdio. Lautora
ha desenvolupat part de la seva obra influïda per
escriptors com Pere Calders i Quim Monzó. Ha
publicat narrativa breu i novel·la, entre les que
trobem El dit de làngel, Barcelona (Empúries,
1998); Mirada, Barcelona (Empúries, 2001), obra
contra la dictadura de la imatge que representa la
història duna model de passarel·la que es torna
invisible. Darrerament ha publicat, Tota la vida,
Barcelona (Empúries, 2005).
Dia: dijous 19 de maig
Hora: 20 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà

Vicenç Villatoro

Va néixer a Terrassa el 22 de gener de 1957. És
diputat al Parlament de Catalunya i director de la
Fundació Enciclopèdia Catalana. Ell mateix es
descriu com a escriptor, periodista i polític -per
aquest ordre-. Com a escriptor, ha publicat una
vintena dobres i ha rebut premis en quasi tots els
gèneres literaris. Als 24 anys va rebre el premi Sant
Jordi 1981 amb la novel·la Evangeli gris. El guardó
més recent correspon a la seva última novel·la La
ciutat del fum, premi Prudenci Bertrana 2001.
Llicenciat en ciències de la informació per la UAB
va ser director del diari Avui i cap de Cultura de
TV3.
Dia: dijous 26 de maig
Hora: 20 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
CURS MONOGRÀFIC DEDUCACIÓ EN EL LLEURE
Per a monitors i directors de lleure.

Socorrisme per a colònies, campaments
i rutes
Dies: cap de setmana 4 i 5 de juny
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: CEIP Bigues i Riells
Inscripcions: fins al divendres 27 de maig, al Punt
dInformació Juvenil i a lAjuntament
Preu: 55 euros, joves menors de 30 anys residents a la
comarca; 66 euros, la resta.

a ge nda

SANT BALDIRI
Desè aniversari.

II FESTA INTERCULTURAL
Celebració del 10è aniversari de Lliçà Solidari.
Aquest any, aquesta organització torna a col·laborar
amb lampliació del projecte del 2004: Formació
en patronatge i confecció industrial per proporcionar
formació a 50 dones de barris pobres de Tànger
(Marroc), que les ajudi a ser autònomes.
Organitza: Lliçà Solidari

Exposició Desarmats, més segurs?

Aproximació a les diferents cultures presents al
nostre poble a través de la gastronomia. Presentació
dels plats i de les persones que els han cuinat.
Breu comentari sobre els 10 anys de Lliçà Solidari.

Música i poemes per la Pau

Espectacle de cançons i poemes diversos
dautors de tots els temps que ens apropen a
la cultura de la Pau, a càrrec de la plataforma
Aturem la guerra de Palau-Solità i Plegamans.
Vermut.
Dia: diumenge 22 de maig
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu LAliança

Arròs gambià

Preparat pel grup ACP (Asociación Ciudadanos de
Perai-Gàmbia), que atén projectes socials per ajudar
al desenvolupament del seu poble i dóna suport a
la integració dels nouvinguts.

En els darrers temps estem veient com els governs
dels països occidentals sestan rearmant en nom
de la seguretat. I ho fan, diuen, com a resposta a
les amenaces de terrorisme existents actualment.
Però hi ha qui pensa que el que cal és, justament,
fer el contrari. Lexposició interactiva obliga a
pensar-hi i prendre-hi partit.

Dia: diumenge 22 de maig
Hora: 14 h
Lloc: plaça de Catalunya
Venda de tiquets: al mateix moment

Dies: del 16 al 26 de maig
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dimarts
i dijous també de 17 a 19 h
Lloc: Ateneu LAliança

LAssemblea dels Infants

Parada de comerç just

Productes dalimentació i artesania.
Dia: dissabte 21 i diumenge 22 de maig
Hora: durant els actes de la II Festa Intercultural
Lloc: Ateneu LAliança

Partit de Futbol Solidari
Dia: dissabte 21 de maig
Horari: 19 h
Lloc: Camp de Futbol Municipal

CANTATA
amb la participació de 41 escoles de primària del
Vallès Oriental (més de 1.600 nens i nenes), entre
les quals hi ha els CEIP Sant Baldiri i Miquel Martí
i Pol de Lliçà dAmunt.
Dies i hores:
- CEIP Sant Baldiri: dissabte 28 de maig, 12 h
- CEIP Miquel Martí i Pol: dissabte 4 de juny, 18.30 h
Lloc: Teatre Auditori de Granollers
Organitzen: Consell Comarcal del Vallès Oriental, Associació
Cultural, Ajuntament i Teatre Auditori de Granollers.
TALLER

Iniciació a la pintura sobre vidre

A càrrec de la lliçanenca Lydia Carrió. El primer
dia cal portar una peça petita de vidre.
Dies: dimarts i dijous, del 2 al 21 de juny
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Lloc: Can Peret de Ca la Coixa
Informació i inscripcions: dimarts, dimecres i dijous,

agenda

Lliçà en 5 minuts
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Sortida de natura El riu és vida i
arrossada

Recorregut al llarg del Tenes: Santa Justa, Sant
Cristòfol, Can Feu, i retorn, amb guia especialitzat.
Dia: diumenge 29 de maig
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: Parc del Tenes
Hora de larrossada: 14 h
Preu de larrossada: 6 euros

Xerrada Recuperació dels rius

Torna la llúdriga a la conca del Besòs a càrrec
de Jordi Ruiz.
Dia: divendres 3 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Casal dAvis

Jornada reivindicativa contra el 4
Cinturó
Sortides amb el Bus de Lliçà

Dia: diumenge 5 de juny
Lloc: diversos pobles i, concentració final a Abrera, a les
14 h, on hi haurà parlaments, actes festius i dinar.
ACTIVITATS DEDUCACIÓ EN EL LLEURE

Casal dEstiu i Campaments

Casal dEstiu: de P3 a 2n dESO; Campaments: de
2n de Primària a 2n dESO. Places limitades.
Dies: Casal dEstiu: del 4 al 29 de juliol; Campaments:
del 23 al 30 de juliol
Horari: Casal dEstiu: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h (cangur
de 7.30 a 9 h i servei de menjador al migdia)
Lloc: Casal dEstiu: CEIP Miquel Martí i Pol; Campaments:
Beget (Ripollès)
Inscripcions: del 30 de maig al 17 de juny, de 9 a 12 h
i de 16 a 20 h, al Pavelló Municipal dEsports
Preu: Casal dEstiu: 3 setmanes (del 4 al 22 de juliol):
Casal-125 euros, Cangur-33 euros i Menjador-70 euros; 4
setmanes (del 4 al 29 de juliol): Casal-150 euros, Cangur44 euros i Menjador-90 euros; Campaments: 110 euros
Reunió de pares: Casal dEstiu: dimecres 22 de juny, a
les 20 h, a lAteneu LAliança; Campaments: 13 de juliol,
a les 20 h, al local de lEsplai
Organitza: Esplai

Per una escola
no massificada
Lescola i leducació dels infants i joves són pilars fonamentals de les societats
i dels pobles. És des daquest convenciment que lAjuntament hem estat i estem
reclamant a la Generalitat la construcció de les dues escoles de primària que
falten al nostre poble, facilitant-los amb celeritat els terrenys i reclamant la
construcció de la quarta escola, el CEIP Rosa Oriol, que aquest curs ja ha pogut
iniciar les classes de P3 i P5 en mòduls prefabricats. També pressionem per
aconseguir que es faci, duna vegada, ledifici que correspon al col·legi Miquel
Martí i Pol, que ocupa dependències municipals des de fa una vintena danys.
La demanda de places escolars per al curs vinent continua creixent per sobre
de loferta -sobretot als cursos de 4t, 5è i 6è- i lAjuntament comparteix amb
les AMPA i amb la resta de la comunitat educativa la preocupació per la
massificació de les aules que expressen moltes pancartes penjades a les nostres
cases, a les escoles i al mateix edifici de lAjuntament. Per això, fent front
comú amb tota la comunitat educativa, lAjuntament continua urgint al Govern
català la construcció daquests centres que porten tants anys de retard i
continuarà treballant perquè, al nostre poble, leducació mantingui els estàndards
de qualitat que tots desitgem per als nostres fills i filles.

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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