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Lliçà cap amunt
25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Avui, 25 de novembre, els ajuntaments volem expressar com
cada dia el nostre rebuig més ferm davant d'una problemàtica
social tan greu com és la violència de gènere. Una violència
malauradament encara present en les nostres societats, que
lesiona els drets fonamentals de les dones i la seva llibertat.
Una violència basada en la desigualtat que qüestiona els drets
de ciutadania i el desenvolupament democràtic. Una violència
que interpel·la les dones i homes que volem construir unes
relacions personals i socials basades en el reconeixement, el
respecte i la igualtat, i que volem fer, dels nostres pobles i
ciutats espais de convivència i de pluralitat, on la violència vers
les dones no hi sigui present.
Volem també renovar públicament el nostre compromís quotidià
en la lluita contra la violència de gènere. Treballem per ampliar
els recursos i serveis necessaris per a l'atenció i recuperació
de les dones que pateixen violència, així com també de les
seves criatures; avancem en la creació i consolidació de xarxes
de coordinació entre professionals, desenvolupem els drets
de les dones reconeguts en la llei integral contra la violència
de gènere i fem de la prevenció un compromís comú dels
nostres municipis.
Per tot això MANIFESTEM:
- La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència
de gènere, ja que es tracta d'un atemptat als drets humans i
com a tal han d'estar considerades socialment intolerables i
condemnables en totes les seves formes.
- El nostre compromís amb les polítiques de gènere i igualtat,
ja que la violència està basada en la desigualtat i en les relacions
de poder. La democràcia, la cultura per la pau i la igualtat de
gènere són la base per establir relacions igualitàries entre
homes i dones.
- El reconeixement dels drets de les dones que pateixen
violència, per això és imprescindible continuar avançant en el
desplegament de la llei integral contra la violència de gènere,
tant des de l'àmbit autonòmic com des de la proximitat del
món local.
- La necessitat d'avançar en la prevenció de la violència vers
les dones. La prevenció és la clau per evitar-ne la repetició,
és, doncs, imprescindible continuar generant activitats
educatives, preventives i de sensibilització adreçades a nens
i nenes, joves, homes i dones, que ens permetin la detecció
precoç de la problemàtica, avançar en altres models relacionals
i identitaris i superar el fenomen i les seves arrels.
- El compromís comú de les dones i homes en el rebuig social
de la violència de gènere. La violència encara que impacta
sobre la vida de les dones afecta al conjunt de la societat, és
per això que volem deslegitimar la violència, trencar la seva
tolerància social, comprometre'ns amb la igualtat, el
reconeixement i la convivència, fer dels nostres municipis
ciutats i pobles lliures de violència vers les dones.
Volem acabar expressant la nostra solidaritat amb totes les
dones que pateixen i han patit la violència i recordar
especialment a totes aquelles que al llarg d'aquest any han
mort assassinades pels seus companys o excompanys
sentimentals. Per a totes elles el nostre reconeixement i
homenatge.
Manifest del 25 de novembre de 2005
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EL TRANSPORT DE
LLIÇÀ FA SET ANYS.

transport urbà, per tal de
fomentar una forma de
mobilitat més segura i
sostenible.

El passat 25 doctubre es
van complir set anys de la
posada en marxa del Servei
de Transports de Lliçà
dAmunt. Duran aquests
anys han canviat molt les
coses. El Servei de
Transport ha passat de ser
una prova experimental
amb un microbús de tretze
places, que transportava 65
persones al dia, a ser una
flota de tres autobusos
accessibles, adaptats a
persones amb mobilitat
reduïda i pis baix, i amb una
capacitat de més de 150
places, que utilitzen
diàriament prop de 800
persones.
 Durant aquests set anys
de servei, s'han transportat
més de 625.000 usuaris.
S'ha incrementat el
nombre dexpedicions fins
a 74 per dia. En un any, els
nostres autobusos
recorren més de 180.000
quilòmetres, cosa que
equival a més de 4,5 voltes
a la terra. És un dels pocs
serveis de la comarca que
manté una línia de
creixement constant des de
la seva posada en servei.
La Regidoria de
Governació i Transport
Públic ja té previstes
algunes accions per
mantenir la línia de
creixement d'aquest servei:
properament
es
remodelarà la senyalització
de totes les parades, per
tal de fer-la més vistosa i
de fàcil localització, també
se seguirà dotant les
parades de bancs i
papereres, sempre que
l'espai ho permeti; s'està
treballant en la millora del
sistema de gestió entre
loperador i lAjuntament,
de manera que es
minimitzin les incidències
que es produeixen; es vol
canviar el vehicle més petit
per un de major capacitat i
totalment adaptat; es vol
que les tres línies tinguin
una freqüència de pas
duna hora durant tot el dia
i avançar una hora l'nici del
servei; també mantindrà, i
s'ampliarà si és possible,
la difusió i la promoció del

notícies
col·laboració amb el Centre
per a la Participació de la
Diputació de Barcelona i el
Departament
de
Participació de la
Generalitat de Catalunya, ha
iniciat, per tercer any
consecutiu, el programa de
formació per a entitats del
nostre municipi.
 Aquest any el programa
s'ha ampliat i consta de cinc
seminaris de dues hores i
un curs de vuit hores. Els
continguts de la formació
han estat escollits per les
associacions en una
enquesta que es va fer per
saber quines necessitats
formatives tenien les
entitats de Lliçà dAmunt.

ELECCIONS AL
PARLAMENT DE
CATALUNYA
En les eleccions al
Parlament de Catalunya del
passat 1 de novembre la
participació a Lliçà d'Amunt
va ser del 48,72%, set punts
menys que en les passades
eleccions del 2003.
 L'augment de l'abstenció,
que al nostre municipi ha
arribat al 51,28%, ha estat
la tendència generalitzada a
tot Catalunya.
 A Lliçà d'Amunt quatre de
les cinc forces polítiques
majoritàries han perdut vots
respecte a les eleccions del
2003. Els dos partits més
votats han estat CIU, amb el
30,11% dels vots; i el PSC,
amb el 27,37% dels vots.

LA REGIDORIA DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA INICIA
EL PROGRAMA DE
FORMACIÓ PER A
ENTITATS
La Regidoria de Participació
Ciutadana de lAjuntament
de Lliçà dAmunt, en

Una altra de les
característiques daquest
programa formatiu és que
cada seminari es fa en un
local social diferent, així els
participants poden conèixer
els diferents equipaments i
espais municipals, i des de
lAjuntament es contribueix
a donar una oferta
dactivitats
que
complementa la que les
associacions de veïns
ofereixen als seus veïns i
veïnes.
 Fins ara shan fet dues
sessions, una al Galliner i
una altra al Local Social de
Mas Bo-Can Lledó, en què
s'han tractat temes com les
relacions de les
associacions amb
ladministració i la captació
de socis. Hi han participat
membres dassociacions
esportives, de veïns, de
voluntariat, i solidàries.

L'AJUNTAMENT
POSA EN MARXA EL
SERVEI DE
CERTIFICACIÓ
DIGITAL
A partir del proper dia 20 de
novembre lAjuntament de
Lliçà dAmunt expedirà
certificats digitals a tots els
ciutadans i ciutadanes que
el sol·licitin.

 El passat 20 de juliol
lAjuntament de Lliçà
dAmunt va signar un
conveni amb lAgència
Catalana de Certificació
(CATCert) per constituir-se
com a Entitat de Registre
Col·laboradora d'aquesta
agència. LAjuntament
disposarà de maquinari
propi per generar les
targetes que contenen els
certificats, els quals
s'ajustaran en tot moment
als requisits establerts per
CATCert.
 Lexpedició dels certificats
electrònics idCAT als
ciutadans i ciutadanes,
es farà a lOficina dAtenció
al Ciutadà de lAjuntament
(OAC), aquí també es farà la
gestió posterior del cicle de
vida dels certificats, i
especialment dels serveis
de renovació i revocació dels
certificats.

EL PLE APROVA LA
MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES
FISCALS
El Ple del passat 26 d'octubre
va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances
fiscals.
 El text de les ordenances
sadequa a models de la
Diputació i a les novetats
legals que shan incorporat
darrerament.
 Algunes de les
modificacions de les taxes i
impostos més representatius
són: lincrement dels
descomptes a les famílies
nombroses en lIBI; la taxa
descombraries incorpora el
cost del nou servei de
recollida de la fracció
orgànica, que representa un
7,5% dincrement sobre la
taxa de lany passat, però es
manté la bonificació del 15%
per lús de la deixalleria;
limpost de Plusvàlues es
manté, tot i que en el cas de
transmissions per herència
saugmenta la bonificació fins
al 95%; a la resta de grans
impostos els increments
previstos estan a la vora de
lIPC (3,5%).

Estudi d'aproximació a les necessitats d'atenció
domiciliària de les persones grans any 2006
El primer contacte per aproximar-nos a les necessitats de la gent gran es va fer
lany 2001, i a partir daquesta data sentrevisten anualment les persones que
compleixen els requisits dedat i convivència.
La Regidoria de Serveis Socials de lAjuntament de Lliçà dAmunt ha entrevistat
les persones que durant lany 2006 compleixen els 70 anys, o sigui les nascudes
lany 1936, i que viuen soles o acompanyades de persones més grans de 70 anys.

Després d'un primer contacte telefònic es van fer entrevistes individuals sobre
diferents temes, dels quals volem destacar els següents: Necessitarà alguna
ajuda a casa? i Si pensés en el dia de demà, com li agradaria viure?

Els resultats ens mostren
clarament que la gent gran
vol continuar vivint a casa
seva i ésser cuidada
preferentment per algun
familiar o altres persones, si
no hi ha familiars cuidadors.
Només una persona ha
contestat que voldria anar a
casa dalgun familiar i una
altra a un centre residencial.
Ningú pensa en centre de
dia o habitatge tutelat. En el
fons, tots mantenen
lesperança de ser cuidats
en un entorn familiar, i els
recursos externs com el
centre de dia, l'habitatge
tutelat o la residència, no
entren dintre de les seves
expectatives.
L'ESTUDI COMPLET ES POT
CONSULTAR A LA
PÀGINA WEB MUNICIPAL:
WWW.LLICAMUNT.CAT

ple extraordinari del dijous 26 d'octubre

* L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt col·laborarà amb la Marató de TV3
Des de la Regidoria de Governació i Transport públic es portarà a terme la campanya "Puja al BUS per

1.- Aprovació provisional de la
Modificació de les ordenances fiscals
per a l'any 2007:

L'Alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
s'havien ajustat els continguts de les
ordenances a la normativa, per tal de tenirles al dia. L'Alcalde va fer referència a
algunes de les ordenances fiscals, com
l'IBI, la Taxa d'escombraries, l'Impost de
vehicles, l'IAE, la Taxa de sanejament i les
plusvàlues. En el cas de l'IBI, la modificació
de l'ordenança s'ha basat en l'increment
dels descomptes per a famílies nombroses,
s'han actualitzat els preus de referència
sense tocar el coeficient, d'aquesta manera
tenim les següents bonificacions: del 50%
a famílies nombroses que tinguin fins a
30.000 euros de valor cadastral; del 25% a
famílies nombroses que tinguin entre
30.001 i 60.000 euros de valor cadastral; i
del 10% a les famílies nombroses que
tinguin entre el 60.001 i 120.000 euros de
valor cadastral.
Pel que fa a la Taxa d'escombraries
s'incrementa un 7,5%, a causa de la
introducció del nou servei de recollida de
la fracció orgànica, però es manté la
bonificació del 15% per la utilització de la
deixalleria. L'Impost de vehicles puja menys
que l'IPC. La Taxa de sanejament passa de
20 a 28 euros anuals, per absorbir els
costos reals del servei. Les plusvàlues
tenen una bonificació màxima del 95% en
casos d'herència. Pel que fa a la resta
d'impostos i taxes, Ferriol va afirmar que
segueixen en la mateixa línia.
El regidor de CIU, Pere Grau, va veure
excessiu l'augment de la pressió fiscal, i
va mostrar un punt de vista pessimista
quant a l'escenari de futur.
Maria Marcos, regidora del PSC, va afirmar
que l'increment de les taxes i impostos no
es reflectia en una millora de la situació
econòmica de l'Ajuntament.
El regidor del Partit Popular, José A.
Ferreiro, va afirmar que no veia un
paral·lelisme entre l'augment de la pressió
fiscal i l'augment dels serveis i obres
municipals.
L'Alcalde va explicar que qualsevol
augment de la pressió fiscal genera
reticències per part del ciutadans, però
que s'ha de valorar la proporció que
representen els impostos municipals en el
conjunt d'impostos que paga un ciutadà.
Un ajuntament ha de millorar els seus
serveis any rere any. Serveis com el
transport públic, la recollida
d'escombraries o la realització d'obres
públiques tenen uns grans costos que s'han
de finançar. Joaquim Ferriol va afirmar
que els impostos municipals tenen la
relació cost-servei més favorable de tots
els impostos que paga la ciutadania.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: ABSTENCIÓ; PP: EN
CONTRA

la Marató" amb la finalitat de destinar la recaptació que es faci en les tres línies urbanes de transport
de Lliçà dAmunt durant tota la jornada del dijous 14 de desembre, a la campanya de La Marató daquest
any.
Des de la Regidoria de Cultura i Cooperació es portarà a terme la campanya "Vine a la Fira de Nadal
i col·labora! ", en què es destinarà a la Marató de TV3 la recaptació del sorteig de les dues paneres de
Nadal dels dies 16 i 17 de desembre.
.

* S'ajorna la II Mostra d'Art Jove

2.- Aprovació inicial del Projecte
executiu d'escola bressol:

L'Alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
es tracta del nou edifici que ha de substituir
l'actual, on està ubicada l'Escola Bressol
Municipal l'Espurna. Aquest nou edifici
permetrà donar resposta a la necessitat
d'augmentar el nombre de places, i es
passarà de les 81 places actuals a les 115.
El regidor de CIU, Pere Grau, va preguntar
si s'havia tingut en compte el personal
docent en la revisió del projecte.
La regidora d'ensenyament, Emília Soler,
va afirmar que el personal havia mirat el
projecte i havia fet les propostes que va
considerar oportunes. Davant la pregunta
del regidor del PSC, Valentí Teixidor, sobre
quina és la quantitat exacta de la subvenció
per a la realització del projecte, la regidora
d'Ensenyament va aclarir que les xifres
que apareixen en el projecte són
estimatives, i que la quantitat de la
subvenció no se sabrà fins que no se signi
el conveni amb la Generalitat.
El Projecte executiu d'escola bressol va
quedar aprovat inicialment i estarà en
període d'informació pública durant 30 dies.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: ABSTENCIÓ; PP: A
FAVOR

La II Mostra d'Art Jove de Lliçà d'Amunt que estava programada per al dia 11 de novembre a l'Ateneu
L'Aliança no es va poder dur a terme a causa de les obres que s'hi estan fent. Aquesta activitat s'ha
hagut d'ajornar fins a la segona quinzena del mes de gener

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 15 de novembre de 2006

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

Cinefòrum: "¿Por qué
las mujeres siempre
queremos más?"

CURSOS I SEMINARIS

Dia: dilluns 27 de novembre
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic La Serra

Formació per a entitats
Codis ètics i bones pràctiques
associatives

Dia: dissabte 18 de novembre
Horari: de 9.30 a 11.30 h
Lloc: Local Social Can Xicota
Informació i inscripcions:
Ajuntament, tel. 93 841 52 25 o a/e
participacio@llicamunt.net

CURSOS

Curs de Graffiti

Per a nois i noies de 8 a 12 anys. A
càrrec de Dyse.
Dia: dijous 23 i 30 de novembre; i
dijous 14 i dissabte 16 de
desembre.
Horari: de 18 a 19 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Preu: 6 euros
Informació i inscripcions: Punt
d'informació Juvenil (PIJ) El Gallliner

ACTIVITATS DEL PLA
D'IGUALTAT 06

Cinefòrum: "Nosotras"

CURSOS I SEMINARIS

Formació per a entitats
Comunicació interna i externa

Dia: divendres 1 de desembre
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Local Social Can Farell
Informació i inscripcions:
Ajuntament, tel. 93 841 52 25 o a/e
participacio@llicamunt.net
CURSOS

Vols jugar a tennis?

Apunta't a l'escola esportiva
municipal de tennis
Grup 1: Iniciació P5,1er i 2on.
Horaris: dilluns i dimecres de 17
a 18.15 h
Grup 2: Intermedi 3er,4art,5è i
6è. Horaris: dimarts i dijous de
17 a 18.15 h
Grup 3: Avançat de 1er a 3er
dESO. Horaris : dimecres i
divendres de 15.45 a 17 h
Lloc: Club Tennis Serra Esport

Dia: dijous 23 de novembre
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic de Palaudàries

LES ENTITATS
PROPOSEN:

Dia Internacional contra
la Violència vers les
Dones

ACTIVITAT INFANTIL

Lectura del Manifest

Dia: divendres 24 de novembre
Horari: 12 h
Lloc: davant de l'Ajuntament

Espectacle: "La maté
porque era mía"

Espectacle de carrer a càrrec de
Lapsus Espectacles
Dia: diumenge 26 de novembre
Horari: 12 h
Lloc: espai del mercat setmanal

"El mag Lari"

CONCURS

Nadales

Per a nens i nenes d'entre 4 i 12
anys. Hi haurà tres premis per a
cada categoria. Dels tres primers
premis de cada categoria
s'escollirà la nadala que l'entitat
utilitzarà aquest Nadal. Les
nadales s'exposaran en el local de
l'entitat.
Recollida de nadales: fins al 28 de
novembre, els dimarts, dimecres i
dijous, de 18 a 20, a Can Peret de Ca
la Coixa.
Organitza: Alternativa Lliçà per a
tots.
CONCERT

Orquestra de Guitarres
de Barcelona.

Director Sergi Vicente. Teloners:
Orquestra de Guitarres de l'Escola
de Música de La Vall del Tenes.
Dia: diumenge 26 de novembre
Horari: 18 h
Lloc: al Centre Cívic La Fàbrica de
Sta. Eulàlia de Ronçana.
Organitza: Fundació Arts Musicals
de La Vall del Tenes.
FESTA ANYAL

Joc de pistes
Dia: diumenge 26 de novembre
Organitza: Ateneu L'Aliança
EXCURSIÓ

El Perelló

Visites guiades a l'empresa Mel
Muria, al molí d'oli de Cal Viudo i
al parc eòlic Les Colladetes.

Dia: diumenge 19 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

Dia: dissabte 2 de desembre
Informació i inscripcions: 93 841 71
23 (Montse), fins al 27 de novembre
Preu: sòcies, 34 euros; no sòcies, 36
euros
Organitza: Associació Dones del
Tenes

XERRADA

CURSOS

Marató de TV3
El dolor crònic

Dia: dimecres 22 de novembre
Horari: 18.30 h
Lloc: Sala polivalent dels Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes

Curling a l'abast de
tothom!

Cursos diniciació i jornades per
tenir un primer contacte amb
aquest esport.
Informació: 93 841 65 10 (Montse)
Organitza: Club de Curling
Sporting l'Olla.

Tots contra la
violència
vers les dones

