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Lliçà cap amunt
Dins de les estratègies que aquest ajuntament
ha planificat per donar més proximitat als
serveis i una millor estructura al nostre poble
hi destaca la creació de centralitats a La Serra
i Palaudàries.
En aquesta direcció s'han d'entendre els
establiments de nous serveis en aquests
punts, com l'escola bressol i els nous edificis
de les escoles de Rosa Oriol i Martí i Pol.
Ara iniciem una acció que ve a reforçar
aquesta idea de centralitat: la construcció en
aquests àmbits d'habitatges de promoció
pública.
Com tots sabem, l'habitatge és un dels
principals problemes de la societat. El preu
i les condicions de l'habitatge han de ser una
prioritat per totes les institucions.
En aquesta línia, comencem a recollir els
fruits de les diferents accions que ha emprès
l'Ajuntament per a poder aconseguir bastir
una política d'habitatge que incideixi de
manera significativa en les necessitats
d'habitatge dels nostres ciutadans.
Ja s'ha concretat un acord per la compra, per
part de l'Ajuntament , del solar per poder
edificar 90 habitatges a la centralitat de la
Serra, al peu de la masia de Ca l'Artigues de
la Serra.
La situació d'aquests habitatges ha de servir
per complementar i reforçar aquesta
centralitat, que juntament amb la de
Palaudàries són l'aposta d'ordenació i
racionalització de la nostra estructura de
poble.
Els habitatges que es construiran en aquest
espai són una altra peça que, juntament amb
la construcció de l'escola Rosa Oriol i amb
una futura escola bressol aniran constituint
aquest centre ciutadà i de serveis.
És la primera vegada en aquest municipi que
es fa una aposta tant potent en habitatge
social. El preu de l'habitatge i la manca
d'oferta en el nostre municipi fa que sigui una
actuació ja imprescindible.
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LLIÇÀ D'AMUNT
TINDRÀ UN SEGON
INSTITUT

Aquestes obres tindran
lloc a l'estiu.

El Departament d'Educació
de la Generalitat ha donat
llum verda perquè
l'Ajuntament proposi un
terreny d'uns 7.000 a 8.000
metres quadrats per a la
construcció d'un segon
Institut d'Ensenyament
Secundari (IES) al municipi.
Després de diferents
reunions de planificació que
s'han mantingut entre
l'Ajuntament i els Serveis
Territorials de Barcelona,
la Generalitat ha fet saber
que ha previst la
construcció d'un nou
institut a Lliçà d'Amunt.
L'Ajuntament fa temps
que demana a la
Generalitat la construcció
d'un segon IES per al
municipi.
Un cop l'Ajuntament hagi
proposat el terreny, la
Generalitat en valorarà la
idoneïtat i, seguidament,
procedirà a la tramitació de
la cessió i al posterior
encàrrec del projecte
tècnic.

LES ESCOLES
TINDRAN ALGUNES
MILLORES AQUEST
ESTIU
El Departament d'Educació
de la Generalitat ha
concedit a l'Ajuntament les
sol·licituds d'obres que va
demanar dins del RAM
(Reformes, Adequacions i
Millores) 2006.
 L'Ajuntament va sol·licitar
al Departament d'Educació
de la Generalitat que posés
una tanca nova, segons la
normativa, en tot el
perímetre del CEIP Països
Catalans i que continués
col·locant finestres i
persianes metàl·liques al
CEIP Sant Baldiri.

EL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ
D'EL PLA, EN
MARXA
Al final de gener va
finalitzar l'exposició pública
del projecte d'urbanització
de la Unitat d'Actuació I (El
Pla).
Aquest projecte defineix
les obres d'urbanització
d'aquesta unitat d'actuació,
situada al nord del municipi
i amb façana al carrer
d'Anselm Clavé o carretera
BV-1602, d'acord amb la
Llei d'Urbanisme i el Pla
General d'Ordenació
Municipal. Aquest projecte
també abasta la meitat est
de l'avinguda Països
Catalans situada davant de
la unitat d'actuació i el
carrer Mallorca.
El pressupost d'execució
de les obres és de
1.173.934,74 euros.
Amb aquestes obres
també s'acabarà el carril
bici que connecta la cruïlla
amb el centre urbà, que es
completarà amb una zona
verda lineal al llarg de la
carretera.
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per tal de reconèixer la
fàbrica de pinsos
compostos preexistent
però, la seva ubicació,
enmig d'una zona
residencial, sempre ha
comportat molèsties i
queixes veïnals.

la pavimentació de diversos
carrers del municipi.

El fet que ara fa un any
plegués l'activitat de la
fàbrica i la imminent
urbanització de la Unitat
d'Actuació I (El Pla), el barri
residencial que l'envolta,
aconsellen aquesta
modificació. No hagués
estat viable una àrea
industrial a tocar de les
cases amb un únic accés
de camions pel mig de la
zona residencial.

D'aquesta manera,
l'Ajuntament continua el
manteniment i la millora
dels diferents barris del
municipi, així com el
compliment dels convenis
amb les entitats veïnals.

L'ordenació definitiva de
la zona s'haurà de decidir
mitjançant un pla de
millora urbana però les
edificacions seran
unifamiliars aïllades,
d'alçada no superior a la
planta baixa i dos pisos,
envoltades de jardins.
L'operació, a més de la
compatibilitat urbanística
ja esmentada, comportarà
l'obtenció de 914 metres
quadrats per equipaments
municipals, 1.190 metres
quadrats de jardins urbans
públics i el sostre necessari
per a la construcció de cinc
habitatatges de promoció
pública.

LA TAULA LOCAL DE
L'HABITATGE
SOCIAL CONVOCA
LA PRIMERA
REUNIÓ
La Taula local de l'habitatge
social de Lliçà d'Amunt es
reunirà, per primera
vegada, aquest mes de
febrer.
Es tracta d'un òrgan
informatiu i consultiu per
estudiar solucions a la
manca d'habitatge social,
de propietat o de lloguer, a
Lliçà d'Amunt,
principalment per a
persones joves, grans o
amb baix poder adquisitiu.

DIVERSOS CARRERS
DEL MUNICIPI ES
TORNARAN A
ASFALTAR

 La Taula està formada per
l'alcalde, el regidor
d'Obres, Habitatges i
Serveis Tècnics, la
secretària accidental de
l'Ajuntament i
representants de cada grup
polític municipal, de la
Federació d'Associacions
de Veïns de Lliçà d'Amunt,
d'entitats municipals
registrades, de sindicats
comarcals, de col·legis
professionals i de fins a cinc
persones a títol individual
relacionades amb aquest
sector.

L'Ajuntament ha convocat
un concurs per a
l'adjudicació de les obres
de subministrament i
col·locació de mescla
bituminosa en calent per a

En aquesta primera
reunió, es farà l'acte de
constitució i es començaran
a tractar alguns temes
d'actualitat en aquest
àmbit.

ELS TERRENYS DE
L'ANTIGA FÀBRICA
DE PINSOS SERAN
HABITATGES
L'Ajuntament, d'acord amb
la propietat, ha impulsat la
modificació del vigent Pla
General per tal de
reconvertir la qualificació
industrial actual de la zona
de l'antiga fàbrica de pinsos
a un ús residencial. Els
terrenys, situats al final de
l'avinguda dels Països
Catalans, en els números
183-191, van ser qualificats
en el seu dia d'industrials

Es tornaran a asfaltar uns
50.000 metres quadrats de
carrers, aproximadament,
la qual cosa suposa un cost
de 170.000 euros.

EL REI
CARNESTOLTES
VISITA LLIÇÀ
D'AMUNT
Lliçà d'Amunt celebrarà la
festa de Carnaval el
dissabte 25 de febrer.
La regidoria de Cultura i
la Comissió de Festes estan
organitzant el Carnaval
d'enguany. La festa
comptarà amb un Carnaval
infantil, una rua, la visita en
persona del rei
Carnestoltes, un ball i una
passarel·la de disfresses.
Els organitzadors animen
les entitats i els particulars
a preparar les disfresses.
Hi haurà premis per als
millor disfressats, però per
optar-hi cal inscriure's
prèviament.
Les inscripcions es poden
formalitzar telefonant a la
regidoria de Cultura (93 841
52 25) o omplint un
formulari que hi ha a
l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) i a la pàgina
web municipal
(www.llicamunt.net) que
s'ha de lliurar a la mateixa
regidoria.

es farà a Lliçà d'Amunt i
tindrà lloc el proper
dimecres 15 de febrer.
Per aquesta edició, la
Regidoria d'Esports ha
preparat una passejada
d'uns 8 quilòmetres per
indrets del municipi.
La caminada finalitzarà
amb un dinar al Pavelló
Municipal d'Esports.
Hi ha prevista l'assistència
d'unes 250 persones
vingudes dels municipis de
Terrassa, Martorell, PalauSolità i Plegamans i
Vilanova del Camí, a més
de Lliçà d'Amunt, que són
els municipis que participen
en el programa "Caminem
cap als Cent" d'aquest any.

La propera passejada del
programa d'enguany de
"Caminem cap als Cent" de
la Diputació de Barcelona

FERRAN MIRALLES,
REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT,
PUBLICA UN LLIBRE
Ferran Miralles, regidor de
Territori i Medi Ambient de
l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, ha escrit un segon
llibre sobre el món dels
pastors, la transhumància
i la tradició pastorívola
catalana.
Segons Miralles, que és
president de l'associació
d'Amics dels Camins
Ramaders, aquest llibre és
la culminació d'una recerca
personal que fa més d'una
dècada que dura.
El llibre ha estat publicat
per l'editorial Efadós amb
el títol de "Mil anys pels
camins de l'herba".

L'AJUNTAMENT
SUBVENCIONA LA
T-JOVE

En el proper butlletí es
publicarà el programa del
Carnaval d'aquest any. Per
a més informació: 93 841
52 25.

"CAMINEM CAP ALS
CENT", A LLIÇÀ
D'AMUNT

La quantitat de T-Jove que
l'Ajuntament ven a aquest
preu especial és limitada.

Des de l'any 2004, els joves
lliçanencs que compren les
targetes de transport TJove d'1 zona a
l'Ajuntament reben un
descompte en el preu.
Fins ara, l'Ajuntament
venia aquestes targetes a
75 euros i no havia fet cap
augment del preu malgrat
l'increment anual del cost.
Aquest any, però, en què el
cost de la T-Jove ha arribat
a 100 euros, l'Ajuntament
la ven a 88 euros.

 Com diu l'autor, més de
dues-centes cinquanta
fotografies espectaculars,
de gran format, i uns textos
carregats de màgia
recullen la fi d'un món que
s'acaba, la grandiositat
d'una cultura mil·lenària,
proper i desconeguda, que
ben aviat serà només
llegenda.
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* Carnet per a l'ús de la deixalleria:

LA CENTRALITAT DE LA SERRA TINDRÀ HABITATGES DE
PROMOCIÓ PÚBLICA

Ja es pot passar per l'Ajuntament a recollir el carnet per a l'ús de la deixalleria. Recordem que cada
vegada que es visiti la deixalleria, el responsable segellarà una de les caselles del carnet i hi posarà
la data. Si s'utilitza la deixalleria un mínim de 10 vegades durant l'any 2006, repartides al llarg de tot
l'any, es podrà optar a una bonificació del 15% del cost de la taxa d'escombraries de l'any 2007. Caldrà,
però, sol·licitar la bonificació per escrit a l'Ajuntament durant el primer trimestre de l'any, adjuntant
el carnet amb les 10 caselles emplenades amb el corresponent segell i la data en què es va utilitzar la
deixalleria.

* Actualització dels guals d'aparcament per a l'any 2006:

L'Empresa Municipal d'Obres (EMO) ha
signat un contracte d'opció de compra d'un
solar situat a la centralitat de la Serra, al
barri de Ca l'Artigues, de 17.125 metres
quadrats, una part del qual es destinarà a
habitatges de promoció pública. Les altres
parts del solar aniran destinades a escola
bressol, zona verda i una possible segona
fase d'habitatges de promoció pública.
Aquest solar està ubicat davant del CEIP
Rosa Oriol.
 Hi ha prevista la construcció de tres blocs
de pisos de 31 habitatges cadascun, és a
dir, de 93 pisos, de diferents mides, des de
dues a quatre habitacions. Com que el
terreny fa desnivell, l'impacte visual
d'aquest blocs no serà excessiu, tenint en
compte que l'entorn és d'habitatges
unifamiliars.
Siguin o no habitatges de protecció oficial,
éssent de promoció pública, l'adjudicació,
en el cas que hi hagi més demanda que
oferta, es farà per sorteig. Es fixaran uns
requisits per poder accedir a aquest sorteig,
com poden ser uns certs anys
d'empadronament al municipi i uns

ingressos mínims i màxims.
Una part d'aquests habitatges serà de
renta lliure. En aquest cas, el preu per
metre quadrat serà més elevat, però els
propietaris podran vendre'ls quan ho
desitgin. En la resta d'habitatges, si els
propietaris els volen vendre, la primera
opció de compra serà per a l'Ajuntament,
que els compraria al preu venut més l'IPC.
A finals de gener, l'equip de govern va
presentar l'avantprojecte d'aquests
habitatges de promoció pública a
l'oposició.
Encara no s'ha obert el termini per fer
les sol·licituds, el qual s'anunciarà en
aquest butlletí.
També es contempla la construcció d'uns
1.700 metres quadrats de locals
comercials. Hi ha la intenció que aquests
locals comercials, a un preu molt
assequible, siguin de lloguer i per a
comerços de proximitat (fleca, quiosc,
peixateria, verduleria, etc.), per potenciar
el comerç a la centralitat de la Serra.

Ja es poden passar a recollir els adhesius a l'Ajuntament.

* Validesa dels títols de transport integrat del 2005:

Les targetes adquirides durant l'any 2005 només són vàlides fins al 28 de febrer, a excepció de la TTrimestal i la T-Jove que es pot fer servir fins al 31 de març.

* Voluntaris per la llengua:

Més informació: www.cpnl.org i www.llicamunt.net.

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 1 de febrer de 2006

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURS

Batuka

Adreçat a nois i noies de 1r a 4t
d'ESO. El curs es realitzarà si hi
ha un mínim de 10 persones.
Dies: dimarts i divendres, del 7 de
febrer al 2 de juny
Horari: de 18.30 a 19.15 h
Lloc: gimnàs de l'IES Lliçà
Preu: 54 euros: 10 euros en el
moment de fer la inscripció i 4
quotes domiciliades d'11 euros.
Inscripcions i informació: de
dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 21 h, al Pavelló d'Esports.
Cal portar les dades bancàries i
una fotocòpia de la targeta
sanitària.
CURSOS

Català per a adults
Informació i inscripcions: del 13 al
17 de febrer a l'Ajuntament
Inici dels cursos: setmana del 20
de febrer
TALLER

"Cuidem els que cuiden"
A càrrec de Jordi Chantrero.

Dies: dimarts, del 14 de febrer al 21
de març
Horari: de 16 a 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions i informació: tardes,
Centre Cívic Palaudàries (Pilar),
tel. 93 864 40 10

CALÇOTADA

Coll de l'Illa (Villalonga
del Camp)
Dia: dissabte 18 de febrer
Hora i lloc de sortida: a les 7.45
h des de la Cruïlla i a les 8 h des
del Casal d'Avis
Preu: 33 euros
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis
PRESENTACIÓ I DEMOSTRACIÓ
PRÀCTICA

Shiatsu-Massatge
terapèutic

Dia: dimecres 22 de febrer
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Polivalent del recinte
municipal dels Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes
EXCURSIÓ

Creuer pel Mediterrani
Dies: del 3 al 10 d'abril
Hora de sortida: 10.30 h
Hora d'arribada: 7 h
Lloc de sortida i arribada: Casal
d'Avis
Preu: 700 euros
aproximadament
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis
TALLER

Teatre

Per a nois i noies.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

"Contes de Carnaval"

A càrrec de Maite Mompart i Olga
Casanova.
Dia: divendres 3 de febrer
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: les AMPA dels CEIP

Dies: dimarts
Horari: de 18.30 a 20 h
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99)
Preu: sòcies, 12 euros; no sòcies,
14 euros
Organitza: Associació Dones del
Tenes

CURS

Antigimnàstica-gimsuau
Dies: dijous
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: Centre Cívic la Serra
Preu: sòcies, 12 euros; no sòcies,
15 euros
Organitza: Associació Dones del
Tenes
CURS

Autoestima
Dies: divendres
Horari: matí
Informació i inscripcions: Imma
(93 841 71 12)
Organitza: Associació Dones del
Tenes

L'AJUNTAMENT
DÓNA AJUTS
ECONÒMICS PER A
ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS I
ESPORTIVES
L'Ajuntament ha obert el
termini perquè les entitats
registrades al Registre
Municipal d'Entitats
sol·licitin subvencions per
aquest any 2006.
Per això, cal emplenar un
formulari i una instància,
que s'hauran de registrar i
lliurar a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà (OAC).
El termini de presentació
del formulari i la instància
és de l'1 al 24 de febrer,
ambdós inclosos.
El formulari i la instància
es troben a l'OAC i a la
pàgina web municipal
www.llicamunt.net.

Nous habitatges,
noves
centralitats

