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Lliçà cap amunt
La Festa Major denguany ha estat un èxit!
Aquest és el comentari general que circula
encara ara entre els lliçanencs que vam
gaudir dels actes programats al llarg de tota
una setmana dintensa activitat festiva.
Certament, el bon temps va afavorir que la
gent sortís de casa i omplís els carrers i les
places com mai shavia vist, però les claus
fonamentals daquest èxit cal buscar-les en
la diversitat dels actes, en la magnífica
organització i, sobretot, en la bona feina de
tots els treballadors i les treballadores
municipals. Val a dir que enguany hi havia
moments en què funcionaven tres o quatre
espais a lhora, amb les dificultats de
coordinació que això implicava.
Aquesta és la veritable festa de la gent, un
model de festa altament participativa en què
les entitats van guanyant protagonisme, els
nous espais es consoliden com a punts de
trobada i les novetats són ben acollides pel
públic.
Tanmateix, un dels aspectes més destacables
de la nostra festa potser el més important
i tot- ha estat el civisme i el bon ambient que
sha respirat en tot moment. Labsència
dincidents és un fet remarcable en una festa
amb més de vuitanta actes, repartits en espais
diferents, per on han passat milers de
persones. Esperem i desitgem que la Festa
Major de Lliçà dAmunt segueixi essent
exemple de convivència per molts anys.
Des daquest mitjà de comunicació,
lAjuntament vol felicitar tothom per aquest
èxit col·lectiu i donar les gràcies a les
persones, les entitats i les empreses que
lhan fet possible.
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LES 24 H
APLEGUEN PROP
DE 30.000
AFICIONATS A LES
MOTOS

L'APLEC DE
PALAUDÀRIES, UNA
NOVA FESTA QUE ES
CONSOLIDA

Prop de 30.000 aficionats a
les motos van assistir,
entre l'1 al 3 de setembre,
a la 27a edició de les 24
Hores de Resistència en
Ciclomotors Vall del Tenes;
un récord de visitants,
segons els organitzadors.
Un altra xifra récord ha
estat la dels equips inscrits,
un total de 50.
 La tradicional prova de
resistència en ciclomotors,
única a Europa, va finalitzar
amb la victòria de l'equip
Casas Racing del Maresme.
 En aquesta edició, els
organitzadors de la prova,
el Grup 24 Hores, van
homenatjar els anteriors
organitzadors, la Colla del
Pa amb Tomàquet. L'actual
president, Francesc Padró,
i el vicepresident, Joan
Naudó, acompanyats per
l'alcalde de Lliçà d'Amunt,
Joaquim Ferriol, van lliurar
una placa commemorativa
als exresponsables: Fermí
Nadal, Francesc Padró,
"Ciscu", pare de l'actual
president, o Domingo
Arroyo.
 El Grup 24 Hores va
destacar l'excepcionalitat
d'aquesta prova i va
apuntar que es lluitarà per
fer-ne un esdeveniment
més gran i
internacionalitzar-lo.
D'altra banda, l'alcalde va
destacar la il·lusió que
empeny un grup de gent
aficionada al motor a
organitzar un
esdeveniment d'aquesta
magnitud. També va
ressaltar el coratge dels
pilots que corren aquesta
cursa caracteritzada per la
duresa.

Després de tres anys de
celebrar aquest aplec, la
trobada anual a Palaudàries
sha consolidat com un festa
irrenunciable del calendari
local. Si bé la quantitat de
públic no va ser la danys
anteriors, l'Ajuntament pensa
que val la pena mantenir
aquest aplec perquè és una
forma de promoure el
coneixement daquest espai i
perquè té la voluntat de seguir
organitzant actes en els
diversos sectors del municipi.

 Enguany, laplec ha consistit
en una missa, una ballada de
sardanes i un concert de jazz.
Malauradament, la cantant i
líder del grup, Anna Molins,
filla de Palaudàries, va haver
désser substituïda a darrera
hora per la cantant Isabel
Chamorro a causa dun
problema de salut. Aquest
aplec vol defugir dels
programes tradicionals i
sempre ofereix actuacions
més originals.
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S'INICIA EL CURS
ESCOLAR 2006-2007
El nou curs escolar va
començar el 12 de setembre
per als infants, nens i joves
del nostre municipi.
 En referència als més
menuts, 185 infants van
iniciar el curs a les dues
escoles bressol municipals,
sense massa canvis.
 D'altra banda, els 1.200
alumnes deducació infantil
i primària, per fi, feien
realitat la reubicació escolar
del municipi amb lesperada
posada en marxa del CEIP
Miquel Martí i Pol al nou
edifici. Des del final dagost,
lequip directiu daquest
centre i lAjuntament han
preparat plegats la posada
en funcionament de les
noves instal·lacions, tasca
prou complexa com per
desestimar, per a aquest
curs, la posada en marxa de
la 6a hora a aquest centre
educatiu.
 Els nous horaris a la resta
de CEIP, que ja han aplicat
aquesta hora de més,
juntament amb la quasi total
desaparició del transport
escolar han estat les
principals novetats del nou
curs que hem encetat. El fet
de passar de set busos que
anaven als CEIP als dos busos
que hi ha actualment ha fet
que incrementés lafluència
de trànsit, per la qual cosa
lAjuntament
aplicarà
diferents dispositius per
pal·liar les possibles molèsties
que sen pugui derivar.
 Pel que fa a lIES, ha
culminat la celebració del
10è aniversari amb un total
de 590 alumnes matriculats,
127 dels quals començaran
el 1r curs dESO.
 Amb tot, des de
l'Ajuntament, només queda
desitjar a tots els equips
directius, mestres,
professors i professores,
pares i mares i comunitat
educativa que tinguem un
bon curs escolar 2006-07.

EL PRINCIPAL
ACCÉS ALS BARRIS
DE PALAUDÀRIES,
QUEDA TALLAT A
CAUSA DELS
AIGÜATS
La forta pluja que va caure el
passat 13 de setembre va
provocar l'esfondrament d'un
tram del vial que uneix els
barris de Palaudàries amb la
carretera C-155 de Granollers
a Sabadell. Si bé el
desperfecte s'ha produït fora
del nostre municipi, en
terrenys de Lliçà de Vall i
Parets del Vallès, afecta
fortament els veïns del nostre
poble.
 Davant d'aquest problema,
l'Ajuntament ha senyalitzat
dos itineraris d'accés
alternatius per als veïns dels
barris afectats: l'un en
direcció a Lliçà de Vall i
l'altre cap a Palau-Solità i
Plegamans. D'altra banda,
des del moment mateix dels
fets, l'Ajuntament s'ha posat
a disposició i ha ofert la seva
col·laboració als
ajuntaments de Lliçà de Vall
i Parets que són els
responsables de la reparació
del pont esfondrat.
 Atès que es tracta d'un
torrent, els ajuntaments
afectats estan tramitant la
reparació davant l'Agència
Catalana de l'Aigua. Tot i que
ens consta que s'està
defensant la urgència de les
obres davant la Generalitat,
l'obligació de presentar un
estudi hidràulic i un projecte
constructiu fa que la reparació
no pugui ser immediata i es
podria demorar unes
setmanes.

LA FORTA PLUJA
CAUSA ALGUNS
DESPERFECTES
La forta pluja que va caure el
passat 13 de setembre també
va provocar desperfectes en
alguns camins i carrers del
municipi. L'Ajuntament en va

recollir els avisos i la Brigada
Municipal d'Obres, l'empresa
de neteja Urbaser i altres
empreses externes es van
posar, de seguida, a treballar
per arreglar-ho.
 En general, es va tractar
d'esllavissaments de talussos,
sorra i grava enmig de carrers
i taponaments d'embornals.
 La pluja va afectar tot el
municipi, però la majoria
d'incidències van ser a la
zona del centre urbà. També
va haver-hi alguns
desperfectes a Can Rovira,
Can Xicota i Can Roure,
entre altres barris.
 La precipitació total del
passat 13 de setembre a Lliçà
d'Amunt va ser de 107 litres
per metre quadrat i el màxim
de litres que van caure en una
hora va ser de prop de 30.

DIGUES LA TEVA!
L'Ajuntament impulsa, un
any més, la campanya
participativa "Digues la
teva!" sobre el Pressupost
Municipal per a l'any 2007.
 Aquesta campanya pretén
recollir l'opinió dels ciutadans
i ciutadanes de Lliçà d'Amunt
sobre quins temes creuen que
haurien de ser prioritaris en
el Pressupost Municipal per
a l'any 2007, perquè
l'Ajuntament ho tingui en
compte a l'hora d'elaborarlo.
 Durant la campanya
participativa "Digues la teva!"
sobre el Pressupost Municipal
per a l'any 2005, les cinc
propostes més votades, per
ordre de preferència, van ser:
obres a la via pública; medi
ambient i ordenació
urbanística; gestió de les
escombraries; atenció social;
i transport públic. En la
campanya següent, sobre el
Pressupost Municipal per a
l'any 2006, van ser: obres a la
via pública; gestió de les
escombraries; instal·lacions
i serveis esportius; xarxa de
vianants; i transport públic.

 Perquè aquesta campanya
sigui un veritable reflex de
l'opinió de la ciutadania, és
necessària una àmplia
participació, que permeti
obtenir el màxim
d'aportacions.
 Per tant us animem a
participar-hi, omplint un
imprès, que trobareu a tots
els equipaments municipals,
amb les dades personals i els
cinc temes municipals més
importants que cal tenir en
compte en l'elaboració del
Pressupost Municipal per a
l'any 2007. Un cop
complimentat, aquest imprès
s'ha de dipositar en qualsevol
de les bústies que trobareu
en els centres cívics, els
locals socials, l'Ajuntament,
el Pavelló Municipal
d'Esports i altres
equipaments municipals.
També ho podeu fer a través
de l'adreça electrònica
pressupost2007@
llicamunt.net o la pàgina web
municipal www.llicamunt.cat.
 La campanya finalitza el
divendres 27 d'octubre i el
resultat es publicarà en
aquest butlletí.

PROJECTE DEL NOU
CASAL D'AVIS

una superfície de 561 metres
quadrats, el doble que l'actual.
 El nou Casal d'Avis estarà
llest a la primavera del 2007.
 L'Ajuntament ha recollit
suggerències de la Junta i
dels usuaris del Casal d'Avis,
que s'han tingut en compte a
l'hora d'elaborar el projecte.

PROJECTE DEL NOU
AJUNTAMENT
El Ple del 28 de setembre
també va presentar
inicialment el projecte de
construcció del nou edifici de
l'Ajuntament en el recinte
municipal del carrer de Folch
i Torres.
 El nou Ajuntament ocuparà
l'espai on fins ara hi havia les
aules i tindrà un edifici annex,
de nova construcció, on hi
havia el pati del centre
escolar, i on també hi haurà
una plaça cívica.
 L'edifici principal, de 970
metres quadrats, estarà
distribuït en planta baixa i dos
pisos. A la planta baixa hi
haurà l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) i la majoria de
Serveis.

COMENÇA LA
DARRERA FASE DE
LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DE
PINEDA FEU I EL
PINAR
El Ple del 28 de setembre va
presentar inicialment el
projecte de construcció del
nou edifici del Casal d'Avis en
el recinte municipal del
carrer de Folch i Torres, que
fins ara acollia el CEIP Miquel
Martí i Pol.
 El Casal d'Avis ocuparà una
part del recinte, un espai que
es remodelarà i s'ampliarà.
El futur Casal d'Avis tindrà

La urbanització de Pineda Feu
i El Pinar continua amb les
obres a la carretera de Caldes
i Santa Eulàlia, que es preveu
que durin uns sis mesos.
 Les obres han començat
amb la tal·la d'arbres.
Seguidament, hi haurà el
moviment de terres i,
finalment, l'obertura dels vials
laterals i la construcció de les
dues rotondes.
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* 3r Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley:
El termini de recepció serà fins al dimecres 11 d'octubre de 2006, de 8.00 h a 14.00 h i de

FESTA MAJOR 2006
A banda dels actes habituals, la Festa Major d'aquest any ha incorporat algunes novetats:
l'espectacle pirotècnic o el trenet de passeig, que s'han sumat a les dels darrers anys:
l'Espai Barraques, l'exhibició eqüestre o el dinar popular. La colla Spòrting l'Olla ha
guanyat La Juguesca d'enguany i la colla Els Concos s'ha classificat en segon lloc, amb
molt poca diferència de punts; La Juguesca d'aquesta Festa Major ha tingut més proves
que altres edicions i, aquestes, han estat més espectaculars.

16.00 h a 20.00 h, cada dia laborable (excepte el divendres, que només es fa horari matinal)
a la Regidoria de Cultura, Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, situat al
carrer d'Anselm Clavé, núm. 73. La temàtica és Lliçà d'Amunt, en tots els seus aspectes. Les
obres han de tenir una grandària mínima de 18x24 cm, tècnica lliure, sobre paper fotogràfic.
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies.

* Porra de la Festa Major:
La porra de la Festa Major d'enguany va quedar deserta, ja que ningú va encertar completament
les posicions en què van quedar classificades les colles de La Juguesca. El premi era un sopar
per a dues persones al restaurant La Tartiflett (c. Major, 30 de Lliçà d'Amunt).

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

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
ACTIVITATS

Casal d'Avis

Per al tercer trimestre del 2006.
Informació i inscripcions:
divendres, de 10 a 13 h, al Casal
d'Avis
- Educació d'adults; Alfabetització
de gent gran:
Adreçat a persones grans amb
dificultats per llegir i escriure.
Places limitades.
Dies: dilluns i dimecres, a partir
del dilluns 2 d'octubre
Horari: de les 15.15 a les 17 h
Preu: gratuït
- Taller de manualitats:
Places limitades.
Dies: dimarts i dijous, a partir de
la primera setmana d'octubre
Horari: tarda (consulteu horari)
Preu: 16 euros (per a material)
- Taller de català oral:
Dirigit a persones grans, no
catalanoparlants però que
entenguin el català. Places
limitades.
Dia: dilluns, a partir del 2
d'octubre
Horari: de les 17.15 a les 18.15 h
Preu: gratuït
Organitza: Associació Casal d'Avis
- Taller de costura:
Places limitades.
Dia: dimecres, a partir del 13
d'octubre
Horari: de les 17.30 a les 19.30 h
Preu: quota trimestral
Organitza: Associació Casal d'Avis

CURSET

Dansa moderna

Dins de la programació
d'activitats de balls del gimnàs
del Pavelló Municipal d'Esports.
A partir de 16 anys.
Dia: divendres, del 6 d'octubre al
22 de desembre
Horari: de 21.30 a 22.30 h
Lloc: gimnàs del Pavelló Municipal
d'Esports
Preu:
- abonats: gratuït
- no abonats: 30 euros mensuals
Informació i inscripcions: de
dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports. Cal portar les dades
bancàries i una fotocòpia de la
targeta sanitària.
CURSOS I SEMINARIS

Formació per a entitats
Informació i inscripcions:
Ajuntament, tel. 93 841 52 25 o a/e
participacio@llicamunt.net

LES ENTITATS
PROPOSEN:
EXCURSIÓ

Museu Nacional d'Art de
Catalunya

A més de la visita al museu, hi ha
esmorzar i un dinar seguit d'un
espectacle.
Dia: dissabte 7 d'octubre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 43 euros
Organitza: Associació Casal d'Avis

ACTIVITATS ESPORTIVES

Escola Esportiva
Municipal

FESTA D'INICI

Inici: dilluns 2 d'octubre
Informació i inscripcions: de dilluns
a divendres, de 9 a 12 h i de 16 a 21
h, al Pavelló Municipal d'Esports.
Cal portar les dades bancàries i
una fotocòpia de la targeta
sanitària.

Dia: diumenge 8 d'octubre
Hora: 11.30 h
Lloc: parc infantil del quiosc
Organitza: Grup d'Esplai

Per als nens i nenes de P-5 fins a
6è de primària: tennis, iniciació al
ballet clàssic, jazz, funky i hip-hop,
aeròbic i steps infantil. Per als nois
i noies de 1r a 4t d'ESO: tennis,
aeròbic i steps.

Esplai

Amb activitats infantils i el
lliurament de premis del Concurs
de samarretes. Aquest concurs,
on participen les escoles, té com
a motiu el 30è aniversari de
l'Esplai, que es commemora
aquest curs.

PRIMER DIA

Esplai

Dia: dissabte 21 d'octubre
Programació:
-16.30 h, al local de l'Esplai: trobada
amb els nens i nenes i amb els joves
- 18 h, a la sala polivalent dels
Galliners: reunió de pares i mares
- 18.30 h, a la sala polivalent dels
Galliners: projecció de diapositives
dels campaments i les colònies del
2006, i berenar
Organitza: Grup d'Esplai
EXCURSIÓ

Astúries

Amb visites a Logroño, Gijón,
Oviedo, els Picos de Europa,
Covadonga, Cangas de Onís,
Villaviciosa, Tazones, Llanes i
Ribadesella. Allotjament en hotel
de quatre estrelles.
Dies: del dilluns 23 al dissabte 28
d'octubre
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 480 euros
Organitza: Associació Casal d'Avis
CURSOS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL

Administratiu comptable
i Internet
Adreçats a persones en situació
d'atur.

Inici: novembre
Inscripcions: secretaria del centre,
de dilluns a divendres, de 8 a 19 h
Organitza: IES Vall del Tenes

La festa de la
participació i el
civisme

