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Lliçà cap amunt
Després de mesos de sequera, finalment va
arribar la pluja, però amb més intensitat que
la desitjada, i va provocar desperfectes a tots
els barris. Aquesta circumstància va posar
de manifest, un cop més, la dificultat darribar
a tot el municipi i alhora, tenint en compte
les característiques del nostre poble, tan
dispers, amb uns 140 quilòmetres de carrers
alguns dels quals sense asfaltar- i amb força
desnivells. La Brigada Municipal d'Obres ha
hagut de fer un gran esforç durant tot aquest
temps.
Les fortes pluges caigudes al final de
setembre van provocar problemes a la via
pública, sobretot de sots en carrers sense
asfaltar i sorra ocupant vies principals A
mitjan d'octubre va tornar a ploure amb
intensitat i es van repetir els problemes. Els
carrers de Mallorca, d'en Bosc i de Can
Ballestà, en són alguns exemples.
D'altra banda, aquests dies de forta pluja, els
lliçanencs han pogut comprovar la necessitat
i el bon funcionament de les obres fetes al
riu Tenes i al Pinar de la Riera per protegir
la zona urbana i la industrial de les
inundacions i evitar desgràcies personals.
Gràcies a l'eixamplament de la llera del riu,
la construcció d'un talús de terra paral·lel al
vial i la protecció amb esculleres, s'han pogut
contenir les possibles riuades. A més, malgrat
la gran quantitat d'aigua que baixava pel riu,
aquesta s'ha drenat molt bé amb
l'eixamplament de la sortida del pont. Així,
doncs, hem pogut comprovar la diferència
entre els trams de riu de la banda de dalt i
de baix del pont, on encara s'han de fer les
obres.

notícies

notícies

L'AJUNTAMENT
ENCARREGA EL
MAPA DE
CAPACITAT
ACÚSTICA DEL
MUNICIPI

LA POLICIA
CONTINUA EL
CONTROL DE
VELOCITAT I SOROLL
DE VEHICLES

L'Ajuntament ha
encarregat els treballs
d'elaboració del mapa de
capacitat acústica de Lliçà
d'Amunt a l'empresa
Projectes i estudis de medi
ambient, SCP, per valor de
6.000 euros.
Tots els municipis estan
obligats, per la Llei de
protecció contra la
contaminació acústica, a
elaborar i aprovar un mapa
que reflecteixi els nivells
d'emissió de soroll i la
capacitat acústica de cada
zona urbana i, si escau, del
medi rural. D'aquesta
manera, tota actuació
futura haurà de ser
avaluada dacord amb els
objectius de qualitat definits
per a cada zona.
En primer lloc, es farà un
mapa de soroll del municipi
on es determinaran, per als
diferents barris i carrers i
per a les diferents franges
horàries, els nivells de
soroll i s'identificaran els
potencials emissors
acústics; s'establiran un
mínim de 14 punts de
mesures de 24 hores i
aproximadament 30 de
mesures puntuals de 15
minuts. En segon lloc, a
partir del mapa de soroll,
s'elaborarà una proposta
de mapa de capacitat
acústica, que definirà el
grau de sensibilitat acústica
de cada zona -les que
admeten determinat nivell
de soroll i les que no- i, per
a cadascuna d'aquestes, el
valor límit d'emissió de
soroll i el valor d'atenció.
Finalment, podran establirse zones acústiques de
règim especial allà on
calgui actuar per disminuir
la contaminació acústica.

La Policia Municipal
continua fent els controls
periòdics de velocitat i de
soroll dels vehicles de
tracció mecànica que
circulen pel nucli urbà.
Segons les ordenances
municipals, tot vehicle de
tracció mecànica ha de
tenir en bones condicions
de funcionament els
aparells capaços de produir
sorolls, gasos i altres
contaminants, amb la
finalitat que els nivells
emesos pel vehicle amb el
motor en funcionament no
excedeixi els valors límits
d'emissió establerts per la
legislació vigent. De la
mateixa manera, les
ordenances municipals
també estableixen la
velocitat de tota classe de
vehicles dins del nucli urbà.
Per això, en compliment
de l'Ordenança general
municipal de circulació de
vehicles de Lliçà d'Amunt,
si durant aquests controls
la Policia Municipal troba
algun incompliment dels
valors establerts, en fa una
denúncia, la qual deriva en
una sanció econòmica.

LLIÇÀ D'AMUNT
COMPTA AMB MÉS
DE 21.000 METRES
DE FRANGES
CONTRA ELS
INCENDIS
Davant la situació d'extrema
sequera i d'elevat risc
d'incendis forestals que vam
patir aquest estiu,
l'Ajuntament va impulsar
l'execució urgent de totes les
franges exteriors de
protecció dels barris contra
els incendis i el manteniment
d'aquelles que s'havien
executat en anys anteriors,
a banda de la neteja de
terrenys municipals.
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Aquest estiu, s'han
repassat 4.153 metres
lineals de franges ja fetes i
s'han obert 17.556 metres
lineals de noves franges de
protecció. En total, doncs,
hi ha 29 franges obertes,
cosa que significa prop de
22 quilòmetres lineals i més
de 540.000 metres
quadrats, que han quedat
desbrossats i nets.
Ara l'Ajuntament estudia si
hi ha racons que han quedat
fora de les franges
delimitades i que caldria
afegir-hi l'estiu vinent, quan
es faci el manteniment de les
que s'han obert enguany.
Les franges s'han fet d'uns
vint-i-cinc metres
d'amplada, lliures de
vegetació seca i amb la
massa arbrada aclarida.
Quan hi havia bosc, s'han
estassat les branques
baixes i sha reduït
l'extensió dels arbres al
35% de la superfície i la de
l'estrat arbustiu per sota
del 15%. Quan només hi
havia brolla o matoll, se
n'ha reduït lextensió per
sota del 35% de la
superfície de la franja. I, tot
el que hi havia a menys de
set metres de les tanques
de les parcel·les s'ha tallat.

LA GENERALITAT
CONSIDERA QUE
ELS LLIÇANENCS
CONSUMIM MÉS
AIGUA DEL COMPTE
L'Agència Catalana de
l'Aigua ha posat en
coneixement de
l'Ajuntament que els
lliçanencs estem incomplint
el Decret 93/2005 d'adopció
de mesures excepcionals en
relació amb la utilització dels
recursos hídrics. Aquest
decret es va aprovar per
estalviar aigua en un any de

sequera excepcional com el
que estem vivint.

prevista pel proper 19 de
novembre.

El decret fixa un consum
màxim de 280 litres diaris
per habitant i les dades que
té la companyia d'Aigües
Ter-Llobregat indiquen que,
durant el mes de juny, els
ciutadans de Lliçà d'Amunt
van consumir més de 460
litres diaris.

Aquest espai tornarà a
acollir el Punt d'Informació
Juvenil -actualment situat
a la biblioteca de l'IES Lliçài un lloc de trobada i
dinamització juvenil.

L'AJUNTAMENT
ACULL L'OFICINA
PROVISIONAL DE
L'EMO
L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) ha obert una
oficina provisional, situada
a la primera planta de
l'edifici de l'Ajuntament, a
l'espera de traslladar-se a
les instal·lacions definitives.
Des del principi d'octubre,
aquesta oficina està donant
informació sobre les obres
d'urbanització dels barris
de Pineda Feu i el Pinar: el
projecte, les condicions i
els tràmits de finançament,
etc. Aquesta és la primera
obra a càrrec de l'EMO.
Per sol·licitar informació
a l'EMO sobre aquest tema,
no cal demanar dia i hora
acudit prop d'una
cinquantena de persones.

LA JOVENTUT
TORNARÀ A TENIR
UN ESPAI ALS
GALLINERS
Després d'un parèntesi de
gairebé dos anys, el recinte
municipal dels Galliners
tornarà a comptar amb un
espai per a la joventut que
s'anomenarà Espai Jove El
Galliner. L'obertura està

Per millorar aquest espai,
sha tancat el porxo d'entrada
de l'edifici, on s'habilitarà un
vestíbul que es podrà utilitzar
per ampliar les zones de
relació i dinamització, i per fer
exposicions, entre altres usos.
L'Espai Jove estarà
gestionat per l'equip tècnic
de la Regidoria de Joventut,
format per un tècnic i
informador juvenil i una
dinamitzadora juvenil.
Aquest equip va convocar,
el passat 14 d'octubre, una
trobada amb joves per tal
que aportessin idees al
projecte d'aquest
equipament., tot i ja haverlos fet consultes prèvies.
També té previst realitzar
una reunió amb algunes
entitats locals per
involucrar-les en el projecte
i establir canals de
coordinació i comunicació.

integrat per tres persones
relacionades amb el món
de la fotografia, ja ha
atorgat els dotze premis. La
temàtica d'aquesta edició
eren edificis i construccions
singulars de Lliçà d'Amunt,
d'abans i d'ara.
Els tres primers premis
han estat per a Pere
Cornellas (Can Guadanya),
Josep Prims (Comença el
dia) i Jaume Mir (Casa
pairal), en aquest ordre. Els
nou finalistes són: Emili
Valera (sense títol), Pedro
Fernández (IES Lliçà
d'Amunt), Rafael Barberà
(amb dues fotografies: Can
Feu i Can Bosc), Eduard
Beneit (Torre del Pla),
Laura Barutell (El
corredor), Miquel Raca (La
nit al carrer Major), Josep
Prims (Gegant bicèfal) i
Josep Cassà (Pavelló
d'Esports).

La intenció de
l'Ajuntament és editar el
calendari del 2006 amb les
12 obres premiades, amb
una tirada de 5.000
exemplars.
El lliurament de premis es
farà el dissabte 26 de
novembre, a les 19 h, a la
sala polivalent dels
Galliners.

El Consell Municipal de
Participació Ciutadana,
aprovat en el Ple del 29 de
setembre, es va reunir, el
dijous 20 doctubre, per
primera vegada, un cop
constituït.

Per celebrar lobertura de
l'Espai Jove El Galliner,
l'Ajuntament té previst
organitzar una jornada de
portes obertes amb
diferents activitats lúdiques.

Aprofitant que sestà
preparant el pressupost del
2006, es va explicar en quin
punt sestava de la seva
elaboració. En un taller, el
Consell va treballar amb
els números del pressupost
i, fruit daquest taller, es va
considerar de fer una
segona sessió per explicar
quin projecte hi ha darrera
daquests números.

D'altra banda, amb
l'objectiu de descentralitzar
la informació juvenil, s'han
instalat cartelleres
d'informació juvenil als
Centres Cívics de la Serra i
Palaudàries, a l'IES Lliçà i
al Camp de Futbol.

El jurat de la segona edició
del concurs de fotografia
Memorial Joan Soley,

El primer premi està dotat
amb 250 euros; el segon,
amb 175 euros; el tercer,
amb 125 euros; i els nou
premis restants estan
dotats amb 100 euros
cadascun.

EL CONSELL
MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
ENGEGA

L'equipament obrirà,
inicialment, de dilluns a
divendres, de 17 a 21 h.

EL SEGON CONCURS
DE FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN
SOLEY JA TÉ
GUANYADORS

quatre fotografies). Segons
la regidoria de Cultura, hi
ha hagut més participants
que a la primera edició amb força nous
participants- i el nivell de
les fotografies ha pujat.

Enguany, hi han participat
24 persones i el nombre de
fotografies ha estat de 88
(cada participant podia
presentar un màxim de

notícies
* Descentralització del Punt d'Informació Juvenil

També relacionat amb el
pressupost, sha engegat
la campanya Digues la
teva! amb lobjectiu que els
ciutadans i ciutadanes
prioritzin les actuacions
municipals. Lequip de
govern convida tothom a
participar-hi.

LES JORNADES DEL
PATRIMONI
PORTEN ELS
LLIÇANENCS A
CONÈIXER LA
SAGRERA
Un any més, Lliçà d'Amunt
s'ha sumat a les Jornades
europees del patrimoni i ha
organitzat una altra visita
guiada per un lloc d'interès
patrimonial del nostre
poble. Aquest any, la visita
ha estat a la Sagrera i a
l'església parroquial de
Sant Julià.
El lliçanenc Toni Cuesta
va ocupar-se de la ronda
comentada pel barri, a la
qual alguns participants
van afegir els seus records,
i Xavier Ciurans, historiador
de Santa Eulàlia de
Ronçana, va explicar els
orígens de la Sagrera i els
elements exteriors i
interiors de la nostra
església, la seva història,
els diferents altars que
havia hostejat en altres
èpoques, el tresor
parroquial i l'arxiu, amb
dades que molts
participants desconeixien.
L'Ajuntament preveu que
a final d'any estigui editada
la fitxa corresponent a la
visita guiada de l'any passat
a les rescloses, les sèquies
i els antics molins fariners
-Molí d'en Comes, Ca
l'Oliveres i Can Francí-. Les
fitxes d'anys anteriors es
poden demanar a
l'Ajuntament.

ELS ALUMNES DE
L'IES REBEN
XERRADES SOBRE
DROGUES I
SEXUALITAT
La regidoria de Benestar i
Família, conjuntament amb
el Programa de Prevenció
de Drogues de la Vall del
Tenes i l'IES Lliçà,
realitzaran, aquest mes de
novembre, a l'institut,
diferents xerrades sobre
les relacions afectives i la
sexualitat, adreçades als
alumnes de tercer d'ESO.
Durant el mes d'octubre,
també es van realitzar
diferents xerrades per
conscienciar dels riscos del
consum de drogues i
fomentar-ne la prevenció,
adreçades als alumnes de
segon i quart d'ESO.
Recordem que per fer
qualsevol consulta al
Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall de
Tenes, es pot utilitzar el
correu electrònic (sid
@pangea.org) o el telèfon
(649 63 01 34), de dilluns a
divendres. Es tracta d'un
servei gratuït i confidencial.

KARA TEQUES DE
LLIÇÀ D'AMUNT,
ENTRE ELS
PRIMERS DE
CATALUNYA
Els karateques del Club de
Karate Shorin Ryu de Lliçà
d'Amunt van aconseguir
l'or, la plata i el bronze, en
diferents categories, de la
modalitat de Kumite, en
l'edició d'enguany del
Campionat de Catalunya de
Karate Semi-Contact,
celebrat el passat 15
d'octubre a Terrassa.
En la categoria infantil, la
medalla d'or va ser per a
Aïda Xavier Rodríguez i la
de bronze, per a Noemí
Rodríguez Mejías; en la
categoria juvenil, Jèssica
Moreno Martín va
aconseguir la medalla de
plata; i en la categoria

sènior, Cristian Rodríguez
Rodríguez també va obtenir
la medalla de plata.
La resta de participants
d'aquesta entitat esportiva
local van classificar-se
entre els sis primers llocs.

Recordem que el Punt d'Informació Juvenil es desplaçarà, cada dimecres, d'11 a 11.30 h, al vestíbul de
l'IES Lliçà, per difondre informació diversa adreçada a la joventut i atendre les peticions dels joves sobre
diferents temes: salut, treball, estudis, lleure, actualitat, participació...

* La revista de Lliçà
Les entitats locals que vulguin publicar una carta d'opinió a la secció "Les entitats al dia" del proper
número de La revista de Lliçà poden adreçar-les a la Regidoria de Comunicació fins a la primera setmana
de novembre. El proper número de la revista tractarà el tema del transport; les cartes d'opinió poden
versar sobre aquest tema o sobre d'altres, com pot ser la difusió de la pròpia entitat. Les cartes, d'un
màxim de 1.200 caràcters, han d'anar signades i s'han d'enviar corregides ortogràficament.

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 1 de novembre de 2005

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
EL CLUB DE
FUTBOL PRESENTA
ELS SEUS EQUIPS
El Club Esportiu Lliçà
d'Amunt va fer una
presentació oficial dels
seus equips, el dimecres 12
d'octubre, amb la pluja
entre els assistents.
A més de la presentació
dels equips, l'acte també va
comptar amb dues
presentacions més: la de
l'himne (amb lletra i música
de dos lliçanencs) i la de la
pàgina web del club
(www.cellisaamunt.com),
que es van estrenar aquest
dia.
El president del club,
Jaume Seuma, va destacar
el fet de ser el segon club
de la comarca, després del
Granollers, amb més
equips -un total de 19-,
formats en un 99% per
esportistes de Lliçà
d'Amunt, un percentatge
que ha anat augmentant
amb els anys. Seuma
també va destacar que,
després de 90 anys
d'història del club,
finalment tenia un himne.
D'altra banda, el regidor
d'Esports, Juan José
Salvador, va valorar la feina
feta per aquest club i
l'esforç de la Junta al llarg
de la seva història, i va
demanar als esportistes
més petits que aprofitessin
l'oportunitat que els brinda
el club i els pares de
formar-se en l'esport que
els agrada i educar-se en
uns valors com a persones.

CONFERÈNCIA

Els tresors ocults de les
paraules
A càrrec de Màrius Serra. Per als
alumnes de l'institut. Activitat
englobada dins del tercer cicle
organitzat amb motiu de la
commemoració de l'Any del Llibre
i la Lectura, anomenat "Un món
distant i veí. Apropa't als llibres i
redescobreix el món".
Dia: dijous 7 de novembre
Hora: 16 h
Lloc: IES Lliçà
CONFERÈNCIA

"Flaubert: Madame Bovary"
A càrrec de Marta Segarra.
Activitat englobada dins del segon
cicle organitzat amb motiu de la
commemoració de l'Any del Llibre
i la Lectura, anomenat "Grans
llibres de la literatura universal:
de l'edat mitjana als nostres dies".

Dia: dimarts 29 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: bar del Pavelló d'Esports

LES ENTITATS
PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

"El conte del bosc"
A càrrec de Montse Manyosa.
Dia: divendres 4 de novembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Org.: les AMPA dels quatre CEIP
7è CICLE DE CONCERTS

Coral Cantiga

Repertori variat que abraça des
del Romanticisme de
Mendelssohn al pop britànic de
The Beatles, sense oblidar la
música de casa nostra. Teloners:
Combo de l'Escola de Música de
Lliçà d'Amunt

Dia: dijous 10 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà

Dia: diumenge 6 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: Parròquia de Lliçà d'Amunt
Org.: Arts Musicals Fundació
Privada de la Vall del Tenes

EXPOSICIÓ

XERRADA

Aquesta exposició pretén fer
prendre consciència sobre les
discriminacions i desigualtats de
sexe a la llar, en la formació, en
el món laboral i en el poder, i veure
també com s'ha avançat en la
igualtat i l'autonomia. S'ofereixen
visites guiades per a grups a hores
concertades, trucant a
l'Ajuntament.

A càrrec d'Esmeralda Marrodán
i Lurdes Martínez, infermeres de
pediatria.

"Dona, què més vols?"

Dies i horari: del 28 de novembre a
l'11 de desembre, dimarts i
dimecres, de 15 a 22 h, i dijous i
divendres, de 8 a 12 h i de 15 a 22 h
Lloc: bar del Pavelló Municipal
d'Esports
XERRADA

"Treballar a casa i a la
feina, qüestió de
supervivència"
A càrrec de M. Jesús Peñaranda,
de l'entitat Salut i Família. Activitat
organitzada per inaugurar
l'exposició "Dona, què més vols?".
Servei de cangur a partir de 3
nens, trucant al 93 860 72 20.

Els accidents infantils

Dia: dijous 10 de novembre
Horari: d'11 a 12.30 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
Org.: Centre d'Atenció Primària
SOPAR

Aniversari de l'Associació
Dones del Tenes
Dia: divendres 11 de novembre
Més informació i inscripcions:
Montse (93 841 71 23)
Org.: Associació Dones del Tenes
SORTIDA AMB BTT

Volta Lliçà-Cànoves-Lliçà
45 quilòmetres, 500 metres de
desnivell i dificultat mitjana.
Dia: diumenge 13 de novembre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: bar de L'Aliança
Org.: BTT Lliçà d'Amunt Concos

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL

Taklamakan. De la
Mongòlia interior al
Xinkiang

Viatge per l'antiga ruta de la seda,
a càrrec de Joaquim Montoriol,
geòleg i viatger. Activitat inclosa
dins de la programació de la
Festa Anyal de l'ateneu L'Aliança.
Dia: diumenge 13 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Org.: UEC Vall del Tenes i ateneu
L'Aliança
XERRADA

Nutrició
A càrrec de la nutricionista de
Cuinats CECOC. Explicació dels
criteris que es tenen en compte
a l'hora d'elaborar el menú
escolar i els aspectes més
importants per a la nutrició
correcta dels nens i nenes.
Dia: dimarts 22 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Sant Baldiri
Org.: AMPA Sant Baldiri
ASSEMBLEA

Casal d'Avis
Dia: dissabte 26 de novembre
Hora: 11 h
Lloc: Casal d'Avis
Org.: Associació Casal d'Avis
CONCURS

Nadales
Destinat als nens i nenes. El fet
de portar una nadala ja dóna dret
a un obsequi i, el guanyador o
guanyadora rebrà un premi i la
seva nadala serà la que l'entitat
utilitzarà aquest Nadal. Les
nadales s'exposaran en el local
de l'entitat.
Recollida de nadales: fins al 29
de novembre, els dimarts,
dimecres i dijous, de 18 a 20 h, a
Can Peret de Ca la Coixa
Org.: Alternativa Lliçà per a Tots
CURS

Microgimnàstica
Dia: dijous
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: Centre Cívic de la Serra
Més informació i inscripcions:
Imma (93 841 71 12)
Org.: Associació Dones del Tenes

La pluja
arriba amb
força

