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Lliçà cap amunt
La recuperació de la masia de Ca l'Oliveres
ha de servir per obtenir al nucli del Pla un
dels referents urbans essencials per
configurar la trama urbana del nostre
poble. L'extrem nord de l'eix cívic del carrer
Folch i Torres comença a ser una realitat.
Per arribar fins aquí ha calgut modificar el
planejament urbanístic per obtenir la masia
i l'espai que l'envolta; ha calgut estudiar i
consensuar amb la Diputació de Barcelona
les solucions dels espais i els usos que
s'assignaven a cada planta; s'han hagut de
superar els problemes tècnics derivats de
la recuperació d'un edifici antic. Finalment,
amb tot el projecte enllestit es pot, ja,
començar aquesta obra.
Aquesta important obra, de més de dos
milions i mig d'euros de pressupost, compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya, que a més de
aportar una subvenció global de més de
nou cents mil euros a la construcció,
participen en l'assessorament i la posterior
gestió i equipament d'aquest centre.
El projecte complert, amb el detall de la
configuració de les diferents peces, el
tindrem a la vostra disposició en l'acte de
col·locació de la primera pedra de la
biblioteca.
Els propers dies veurem com creix a l'oest
de l'estructura original, un nou edifici que
acollirà la majoria dels espais públics de
la nova biblioteca, la sala de consulta
general, la sala infantil, els espais de
seminaris, serveis, escala, i també l'auditori
del complex se situa en aquest àmbit. Es
tracta d'una ampliació amb extensos
finestrals, que donaran llum natural i vistes
sobre la zona verda que envolta l'edifici.
Més endavant es començarà l'obra de
reforç i arranjament de l'edifici antic.
Finalment, i conjuntament amb la
urbanització de l'entorn, s'obrirà al públic
tot aquest nou espai per la cultura i la vida
cívica del nostre poble.
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COL·LOCACIÓ DE LA
PRIMERA PEDRA
DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Tot està a punt perquè el
proper dimenge 7 de gener,
coincidint amb la Festa
Major d'Hivern, a les 12 h,
a la masia de Ca l'Oliveres,
es faci l'acte de col·locació
de la primera pedra de la
Biblioteca Municipal, al
qual està convidada tota la
ciutadania.
 Abans de Nadal, es van
enderrocar i netejar les
parts que calia i, un cop
posada la primera pedra,
començaran les obres de
construcció.
 Les obres de la primera
fase, que consisteix en
l'estructura de la planta de
l'edifici, s'han adjudicat a
l'empresa Business
Building and Technology
SL, per un import de
421.702,41 euros.
 També s'ha adjudicat
l'estudi d'obres
d'urbanització del Pla i les
Oliveres, al voltant de la
biblioteca, i, properament,
se n'adjudicaran les obres.

LA CAVALCADA DE
REIS INTRODUEIX
ALGUNES
NOVETATS
El dissabte 6 de gener és
la festivitat de Reis. Com
cada any, els tres Reis
Mags d'Orient arribaran a
Lliçà d'Amunt el dia
anterior i visitaran les
centralitats del municipi
(Palaudàries, la Serra i el
Pla), perquè els nens i
nenes del poble puguin
saludar-los i lliurar-los les
cartes. Enguany, com a
novetat, els Reis
recorreran les tres
centralitats amb la mateixa
carrossa.
 En primer lloc, visitaran
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Palaudàries; arribaran al
Centre Cívic d'aquesta
centralitat a les 17 h.
Després, es desplaçaran a
la Serra; per qüestions de
mobilitat i seguretat, la
parada, a les 18.30 h, es
farà al pati del CEIP Rosa
Oriol. Seguidament, aniran
cap al Pla; des de les 19 h,
al recinte municipal dels
Galliners, hi haurà instal·lat
un Campament reial, per
esperar l'arribada dels
Reis, amb una foguera,
actuacions de la Colla de
Gegants i de les Dames de
Foc de la Colla de Diables
i dues carpes, una on es
repartirà brou calent i
l'altra per dipositar
desitjos. Finalment, a les
20 h, tindrà lloc la
Cavalcada dels Reis Mags
d'Orient, des dels Galliners
fins al Pavelló Municipal
d'Esports.

LLIÇÀ D'AMUNT
CELEBRA LA FESTA
MAJOR D'HIVERN
L'Ajuntament continua amb
la intenció de recuperar la
festivitat de Sant Julià,
patró de Lliçà d'Amunt,
també anomenada Festa
Major d'Hivern. Per això,
per quart any consecutiu,
ha programat ball i
espectacle per
commemorar aquesta
efemèride.
 D'aquesta manera, el dia
anterior, el dissabte 6 de
gener, a les 22.30 h, a
l'ateneu l'Aliança, hi haurà
una festa amb música dels
anys 80 a càrrec del grup
Revolución 80. L'endemà,
el diumenge 7 de gener,
festivitat de Sant Julià,
tindrà lloc el primer
espectacle del Cicle Muda't
2007 amb un concert de
folk, a les 19 h, a l'ateneu
l'Aliança, a càrrec del grup
El Pont d'Arcalís.

COMENÇA UN
CICLE DE MÚSICA,
DANSA I TEATRE
PROFESSIONALS

L'Ajuntament està
organitzant el primer Cicle
Muda't, que consistirà en
una sèrie de vuit
espectacles de música,
dansa i teatre professionals
que es faran a la renovada
sala de l'Ateneu L'Aliança
un cop al mes al llarg
d'aquest any 2007.
 L'objectiu d'aquest cicle
és portar al nostre poble
espectacles de qualitat
contrastada i de tots els
àmbits artístics, que
complementin les altres
programacions locals i que
tinguin, també, ressò
comarcal. Aquest cicle
compta amb la
col·laboració de l'Ateneu
L'Aliança i el suport de la
Diputació.
 Els cinc primers
espectacles, corresponents
al primer semestre de
l'any, ja s'han contractat, i
puntualment s'informarà,
a través de l'Ei! i del web
municipal, dels preus,
venda d'entrades, horaris i
novetats de cada funció.
 El primer espectacle del
cicle, de caràcter musical,
tindrà lloc dins de la
programació de la Festa
Major d'Hivern, i consistirà
en un concert de folk a
càrrec del grup El Pont
d'Arcalís. El febrer, Joel
Joan i Gerard Quintana
visitaran el nostre poble
amb l'espectacle "Secrets
compartits". El març, es
podrà veure l'obra de teatre
"Lorca eran todos" de Pepe
Rubianes. L'abril, tindrem
un nou espectacle musical
amb Quimi Portet i la seva

banda. Finalment, el maig,
el polifacètic, polèmic i
divertit Leo Bassi
representarà l'espectacle
"La Revelación". Els altres
tres espectacles del cicle,
pendents de programació,
es faran el darrer trimestre
de l'any.

INAUGURADA LA
REHABILITACIÓ DE
L'ALIANÇA
Les obres de rehabilitació
de la sala polivalent de
l'Ateneu L'Aliança han
finalitzat i l'Ajuntament i
l'entitat van organitzar un
acte, el passat 10 de
desembre, per celebrarho.
 L'acte va comptar amb
l'actuació musical d'un trio
de jazz. S'hi van convidar
tots els socis i les entitats
locals, així com
representants polítics de
l'Ajuntament i la
Generalitat, que van poder
fer un recorregut per les
instal·lacions.
 L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va manifestar la
satisfacció de poder
"reinaugurar" L'Aliança,
perquè és un espai
emblemàtic de Lliçà
d'Amunt i de tota la Vall del
Tenes. També va dir que
cada generació de
lliçanencs ha fet la seva
"reforma" de L'Aliança i ara
tocava a aquesta generació.
 El president de l'ateneu,
Josep Gendra, va fer un
agraïment especial a la
Generalitat, a l'Ajuntament
i a totes les persones que
han col·laborat en la
rehabilitació. També va
encoratjar els socis a
seguir participant i
aportant més dinamisme a
l'entitat.
 Les obres, que han tingut
lloc en els darrers mesos,
s'han fet per fases i han
consistit en l'adequació de
les instal·lacions a la
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normativa actual i la
modernització de les
infraestructures internes.
Segons el regidor de
Cultura, Josep Camps,
eren uns obres
absolutament necessàries
de del punt de vista de la
seguretat.
 Concretament, s'han
arreglat els lavabos, la
caixa de l'escenari, la
teulada, les sortides
d'emergència i la
infraestructura bàsica de
so i llums. També s'ha
canviat totalment el
sistema de calefacció i aire
condicionat, a més
d'insonoritzar la sala.
Finalment, s'han corregit
els problemes
d'accessibilitat de la pista
i s'ha renovat la il·luminació
fixa.
 El cost total de les obres
ha estat de 430.000 euros,
dels quals la Generalitat ha
subvencionat el 40%.
Segons Camps, les obres
s'han pogut dur a terme
gràcies a aquesta
subvenció de la Generalitat,
però, sobretot, gràcies a la
voluntat de l'entitat i
l'Ajuntament, el qual ha
finançat la resta del cost.
 Amb aquesta reforma,
segons el regidor de
Cultura, Lliçà d'Amunt pot
disposar d'un equipament
cultural de gran valor
històric i social que, tot i
que manté un sistema de
gestió independent, és
patrimoni de tot el municipi.

INAUGURACIÓ DE
L'EXPOSICIÓ
"PARLEM-NOS"
Més d'un centenar de
persones, majoritàriament
alumnes de l'institut de
Lliçà d'Amunt de 4t d'ESO
i 1r i 2n de batxillerat i
també dels cursos de
català per a adults, van
assistir el passat 12 de
desembre a L'Aliança a
l'acte d'inauguració de
l'exposició "Parlem-nos", i
a la conferència "El català,
una llengua per conviure",
que va pronunciar la
lingüista M. Carme
Junyent.
 En l'acte, organitzat pel
Servei Comarcal de Català
del Vallès Oriental en
col·laboració amb
l'Ajuntament, L'Aliança i la
Fundació Jaume Bofill, hi
van participar l'alcalde,
Joaquim Ferriol, el
president del Consell del
Centre de Normalització
Lingüística del Vallès
Oriental, Francesc Sala, i
el fotògraf Jordi Ribó.
 "Parlem-nos" ens
convida a fer un recorregut
a través de les frases i les
fotografies de quaranta-un
alumnes dels Cursos de
Català per a Adults de la
comarca, de procedències
i llengües diverses.
L'itinerari va des dels
sentiments d'incertesa de
l'arribada fins a la
tranquil·litat de quan s'han
establert i se senten com
un més. Tots tenen en
comú que aprenen català i
que ens demanen que els
el parlem.
 D'altra banda, M. Carme
Junyent va parlar de les
llengües que s'enraonen
avui a Catalunya (més de
250), i també del català, del
seu futur i de les llengües
del món amenaçades. Va
remarcar que les llengües
per sobreviure només
necessiten dues coses: que
s'usin i que es transmetin.
Finalment, va animar els

joves que es van aplegar a
L'Aliança a parlar en català,
a no renunciar a la nostra
llengua, que ens identifica
i no podem perdre.

OBRES DE MILLORA
AL CARRER DE
FRANCESC MACIÀ
En el marc de les millores
que s'estan fent en els
carrers del nostre municipi,
s'han arreglat les voreres,
les vorades i els embornals
del carrer de Francesc
Macià.
 També s'han asfaltat, amb
material antilliscant, els
trams de sorra dels carrers
de Jaume I i Guifré el Pilós.
 Aquestes millores
permetran als vehicles un
accés més còmode i segur
als barris.

LES OBRES DEL
CARRER DE J.M. DE
SAGARRA, EN
MARXA
Les obres de renovació del
clavegueram i drenatge
d'aigües del carrer de
Josep Maria de Sagarra, al
barri de Can Salgot, ja han
començat i es preveu que
acabin al final d'aquest
mes.
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CONTINUA LA
URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE SALA
AMBRÒS

activitats en el Casal d'Avis
tals com el ball, les
excursions i diferents
celebracions.

En el carrer de Sala
Ambròs, al centre urbà,
s'estan fent els enderrocs
i les expropiacions dels
edificis no alineats.
 Aquest carrer s'ha
d'acabar d'urbanitzar i
connectar amb una nova
plaça i el carrer de Pau
Claris.
 A l'estiu ja s'hi va col·locar
el clavegueram, i ara s'hi
col·locarà la resta de
serveis, inclòs el gas.

ARRANJAMENT DE
LA RESCLOSA DEL
PINAR
Al final de novembre i
principi de desembre, s'ha
refet i reforçat la bassa de
sota la resclosa del Pinar,
que havia quedat
soscavada a causa de la
força de l'aigua de diverses
crescudes de la riera del
darrer any.

EL CASAL D'AVIS
RENOVA LA JUNTA
L'Associació del Casal
d'Avis va fer una assemblea
ordinària, el passat
dissabte 2 de desembre, on
es va renovar la Junta.
 Només hi havia una
candidatura formada per
les següents persones:
Carme Pujol (que repeteix
de presidenta); Jesús Grau
(nou secretari); Jesús
Casas (que repeteix de
tresorer); i com a vocals:
Antonia Martínez i
Ascensión Olivan, que
repeteixen, i Mariona Egea,
que s'incorpora.
 L'Associació del Casal
d'Avis, gestionada per
aquesta Junta, s'encarrega
de dinamitzar i programar

SERVEI LOCAL DE
TELEASSISTÈNCIA
La teleassistència és un
servei d'atenció domiciliària
dirigit a les persones grans
o discapacitades, que viuen
soles permanentment o
durant gran part del dia.
Ofereix una atenció
permanent: les 24 hores del
dia, els 365 dies de l'any, a
través d'un terminal
connectat a una central
d'alarmes, que assegura
una resposta ràpida a les
eventualitats que puguin
sobrevenir a les persones
usuàries. Per tant, és un
servei que millora
l'autonomia personal,
afavoreix la permanència
de la persona en el seu
domicili habitual i facilita la
comunicació amb l'exterior.
És a dir, possibilita a les
persones grans o
discapacitades que davant
de situacions de crisi,
caigudes, emergències
sanitàries o d'habitatge
puguin contactar de
manera immediata amb el
centre d'atenció.
 El Servei Local de
Teleassistència és el
resultat d'un acord entre la
Diputació, l'IMSERSO i la
Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, i de
la col·laboració entre els
ajuntaments de la província
de Barcelona.
 En el cas de Lliçà
d'Amunt, el servei és gratuït
per a les persones que
tenen una pensió inferior a
l'Indicador Públic de Renda

d'Efectes Públics (IPREM):
479,10 euros al mes (any
2006). El cost per a les
persones amb una pensió
que supera aquesta
quantitat només és de 15
euros l'any, distribuïts en
tres terminis de 5 euros
cadascun.
 Per tramitar aquest
servei, cal sol·licitar-ho als
Serveis Socials Municipals
o a l'Àrea Bàsica de Salut.
Serveis Socials estudia
cada cas i fa el tràmit per
a la instal·lació del servei.
 Actualment, al nostre
municipi, 99 persones ja
disposen d'aquest servei.
S'han tramitat 122
demandes, 23 de les quals
s'han donat de baixa per
diferents motius: defunció,
ingrés a residència, canvi
de municipi, entre altres.
 L'atenció es fa per telèfon
i, en cas d'urgència, hi ha
el desplaçament al domicili
de l'usuari per comprovarne l'estat de salut o
qualsevol altra situació de
necessitat. Per això, es
requereix el dipòsit de les
claus dels habitatges dels
usuaris.
A Lliçà d'Amunt, s'ha
arribat a un acord entre
l'empresa que gestiona el
servei i la Policia local, i
s'ha signat un conveni per
regular la custòdia i
mobilització de les claus
dels habitatges dels
usuaris del servei de
teleassistència
domiciliària. Aquesta
actuació s'engloba dins del
projecte de Policia de
Proximitat, elaborat per la
Policia local, la qual l'està
desenvolupant.

programació de Nadal
DIUMENGE 31 DE DESEMBRE
A partir de dos quarts d1 de la matinada, a
lAteneu LAliança
FESTA DE CAP DANY
Organitzada per lAteneu LAliança

DIMARTS 2 DE GENER
A les 6 de la tarda, a lAteneu LAliança,
CINEMA INFANTIL: ICE AGE II (Cinema en
català)

DIMECRES 3 DE GENER
A les 6 de la tarda, a lAteneu LAliança,
CINEMA INFANTIL: CARS (Cinema en català)

DIJOUS 4 DE GENER

SANT JULIÀ  FESTA MAJOR
DHIVERN

A les 6 de la tarda, a lAteneu LAliança,
CINEMA INFANTIL: VECINOS INVASORES
(Cinema en català)

DISSABTE, 6 DE GENER

DIVENDRES 5 DE GENER
VISITA DE SM ELS REIS MAGS D'ORIENT
Recolliran les cartes i saludaran tots els nens
i nenes de Lliçà dAmunt.
Horaris:
17.00h- Els Reis d'Orient visitaran la
centralitat de Palaudàries
18.30h- Els Reis d'Orient visitaran la
centralitat de la Serra
19.00h- Campament reial als Galliners
20.00h- Cavalcada de reis, des dels Galliners
fins al Pavelló Municipal dEsports

A les 12 del matí, a lEsglésia de Sant Julià,
MISSA EN HONOR A SANT JULIÀ
A partir de dos quarts d11 de la nit, a lAteneu
LAliança,
REVIVAL 80
Vine a la festa i reviu els anys 80 amb el grup
Revolución 80. El preu de lentrada serà de
5 euros.

DIUMENGE, 7 DE GENER
A les 7 de la tarda, a lAteneu LAliança,
CONCERT DE FOLK amb El Pont dArcalís
El preu de lentrada serà de 5 euros.

* Obertura de l'Espai Jove els dissabtes a la tarda:
A partir del 13 de gener, l'Espai Jove El Galliner ampliarà l'horari d'obertura i també obrirà els dissabtes
de 17 a 21 h.

* Assemblea de l'Associació del Casal d'Avis:
L'Assemblea de l'Associació del Casal d'Avis, que s'anunciava a l'agenda de l'anterior Ei!, es va celebrar
el passat 2 de desembre.

agenda
L'AJUNTAMENT PROPOSA:
ACTE

Col·locació de la primera pedra de
la Biblioteca Municipal Ca
l'Oliveres

Mesos: primer trimestre del 2007
Lloc: Centre Cívic La Serra
Informació i inscripcions: Centre Cívic La Serra
(carrer de la Ribera d'Ebre, 81 - planta baixa;
tel. 93 860 73 50)

Amb parlaments, aperitiu i visita a l'exposició
del projecte.
Dia: diumenge 7 de gener
Hora: 12 h
Lloc: masia de Ca l'Oliveres
CURS

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de l'estat físic que es
tenia abans de l'embaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-se amb els nadons.
Dies: dilluns i dimecres, del 8 de gener al 28 de
febrer

Horari: d'11.15 a 12.05 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Preu: 53,15 euros
Informació i inscripcions: de dilluns a divendres,
de 9 a 12 h i de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports (tel. 93 860 70 25). Cal portar un
certificat del ginecòleg o de la llevadora que
confirmi que s'és apte per seguir aquest curs,
una fotocòpia de la targeta sanitària i les dades
bancàries.
ESQUIADA JOVE

Cap de setmana a La Molina

LES ENTITATS PROPOSEN:

Per a joves a partir de 14 anys.

Dies: dissabte 20 i diumenge 21 de gener
Preu: 112 euros (inclou transport, allotjament,
pensió completa, forfait amb assegurança i
lloguer de material); 94 euros, sense lloguer
de material
Informació i inscripcions: a l'Espai Jove El
Galliner (93 860 70 01), fins al divendres 12 de
gener. Places limitades.
ACTIVITATS

Cursos, tallers i altres activitats

Gimnàstica de manteniment per a adults,
Aeròbic per a adults, Batuka, Català, Pintura,
Taller del riure, Quadres en 3 D, Sevillanes,
Manualitats per a adults (Pintura sobre seda
i Paper maché), Manualitats infantils (Titelles
i Paper maché), Reiki, Massatge xinès i Balls
de saló.
Mesos: primer trimestre del 2007
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries (carrer del Segre, 65; tel. 93 864
60 10)
ACTIVITATS

Cursos, tallers i altres activitats

Gimnàstica de manteniment, diferents
modalitats de dansa i aeròbic (Batuka), Català
per a adults (nivell inicial), Balls llatins (salsa,
merengue i bachata), Balls de saló, Tall i
confecció, Microgimnàstica, Sevillanes, Ioga,
Alfebetització (iniciació a la lectura i
l'escriptura) i Taitxí.

CURS

Administratiu polivalent per a
Petites i Mitjanes Empreses
(PIMES)

En una oficina simulada s'aprenen i es
practiquen totes aquelles tasques específiques
d'un departament comercial, comptable i de
recursos humans d'una empresa real.
Simulació d'empresa (programa SEFED). El
SEFED és un curs de formació ocupacional
subvencionat pel Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya i el
Fons Social Europeu.
Inici: gener
Durada: 644 hores
Informació i inscripcions: de dilluns a divendres,
de 8 a 15 h, al carrer del Doctor bonet, 1 - 1r
(tel. 93 841 43 31).
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal de la
Vall del Tenes
VISITA GUIADA

Palau de la Generalitat de
Catalunya

Amb esmorzar a Vallirana, visita a la basílica
del Tibidabo i dinar i ball a Òdena.
Dia: dissabte 20 de gener
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Preu: 35 euros
Informació i inscripcions: Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal d'Avis

