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Lliçà cap amunt
La mobilitat dels vianants al centre de Lliçà ha
estat condicionada des de sempre pel
creixement espontani al llarg de la carretera.
Aquest creixement, que no ha tingut cap procés
d'ordenació i d'equipament del carrer en el
tram del nucli històric, ha provocat que les
voreres no compleixin els mínims de
continuïtat, amplades i comoditat. Un seguit
de punts estrets, graons, desnivells i canvis de
paviment són una carrera d'obstacles en la via
de major trànsit de vianants del nostre poble,
al carrer Anselm Clavé, la carretera que
travessa el nostre el nostre terme de nord a
sud.
Un d'aquests punts conflictius és el pas estret
sobre el torrent Merdanç, al llarg del Carrer
Anselm Clavé. Es tracta d'un antic pont que
s'ha anat eixamplant precàriament a base de
bigues metàl·liques que suporten la vorera,
però que ja no dóna més de si. Ara fa dos anys
es va fer la vorera d'aquest pas pel costat de
llevant. El pas del costat de ponent, entre una
bionda (protecció metàl·lica de la carretera), i
la barana del pont, té, en alguns punts del seu
recorregut menys de 70cm. Aquest és un pas
obligat per molts vianants que travessen de la
zona comercial de l'Ajuntament, cap a la zona
comercial de l'Aliança.
Aquests dies està a exposició pública el projecte
d'ampliació d'aquest pont. Es pretén ampliar
la vorera fins als 3 m d'amplada, per aconseguir
la continuïtat del recorregut dels vianants. Són
14 m de llargada que es cobriran amb lloses
prefabricades, eixamplant en 2.40m la vorera.
Aquesta obra és estratègica en la mobilitat
dels vianants en aquest eix. La intervenció
també remodelarà la trobada del carrer Major
amb Anselm Clavé, per permetre aquesta
ampliació.
Mesos enrera es va arranjar l'embocadura del
carrer Sant Julià, que abans s'havia de salvar
amb uns graons que impedien passar amb
cotxets o carros de compra. Amb aquesta nova
intervenció serà possible anar, per la vorera
de ponent, des de la Plaça de la Font fins al
barri de Sant Joan sense passar per passos
estrets ni haver de pujar i baixar graons.
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INAUGURACIÓ
OFICIAL DE
L'ESCOLA DE
MÚSICA DE LA VALL
DEL TENES
L'Escola de Música de la
Vall del Tenes s'inaugurarà
oficialment el proper
diumenge 11 de febrer, a
les 12 h, al Centre Cívic i
Cultural La Fàbrica, situat
al camí del Gual, s/n, de
Santa Eulàlia de Ronçana.
 L'acte d'inauguració
comptarà amb activitats
diverses com
una gimcana i jocs,
organitzades per la mateixa
escola de música, així com
un concert del professorat,
l'alumnat i el conjunt
instrumental.
 També hi haurà una part
més institucional, amb
parlaments. A més de la
Junta Directiva, el
professorat, l'alumnat,
l'AMPA i els familiars dels
alumnes, a l'acte han estat
convidats el conseller
d'Educació de la
Generalitat, Ernest
Maragall; el subdirector
general d'Ensenyaments
Artístics del Departament
d'Educació de la
Generalitat, Josep Roda; el
president delegat de l'Àrea
d'Educació de la Diputació,
Àngel Merino; la cap de la
secció d'Educació
Permanent de la Diputació,
Montserrat Casamitjana;
també els alcaldes i
regidors dels municipis de
la mancomunitat, els
directors de les escoles de
música del Vallès Oriental,
el professorat de les
escoles i els instituts de la
Vall del Tenes, així com els
representants de les
entitats del quatre
municipis.
 Dins de la programació
de la inauguració de
l'Escola de Música de la Vall
del Tenes, el mateix
diumenge, 11 de febrer, a
les 18 h, a l'Ateneu
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L'Aliança de Lliçà
d'Amunt, hi haurà un
concert a càrrec de Jordi
Masó, que forma part del
cicle de concerts que
organitza la Fundació Arts
Musicals de la Vall del
Tenes.
 Aquest curs 2006-2007,
l'Escola Municipal de
Música L'Aliança ja s'ha
iniciat amb aquest nou
format que aglutina els
centres d'ensenyament
musical de cada poble sota
una mateixa escola de
música, amb seu a Lliçà
d'Amunt, on els alumnes
de la Vall del Tenes poden
continuar els
ensenyaments musicals
elementals que han iniciat
a cada municipi. D'aquesta
manera, es produeix un
canvi qualitatiu, es pot
créixer en programes,
activitats, alumnat i
professorat.

ARRIBA EL
CARNAVAL

L'Ajuntament, amb la
col·laboració de la Comissió
de Festes, tornarà a
organitzar la festa de
Carnaval, que tindrà lloc el
diumenge 18 de febrer.
 En els darrers anys,
aquesta festa s'havia
mantingut, però com a
activitat infantil, gràcies a
la iniciativa de l'Ateneu
L'Aliança. També hi havia
algunes festes d'àmbit més
restringit organitzades per
algunes associacions de
veïns o altres entitats.
 Enguany, també hi haurà
el Carnaval infantil, el
dissabte 17 de febrer, a les
18 h, a l'Ateneu L'Aliança,
amb l'espectacle "Zum" a
càrrec del grup La Tresca i
la Ventresca.
 A més, com l'any passat,
s'ha organitzat una rua de
disfresses, comparses i
carrosses pel centre urbà,
amenitzada per la xaranga
Los Labradores, que
començarà a la plaça de
Catalunya i finalitzarà a
l'Ateneu L'Aliança amb una
festa amb música de DJ i el
repartiment dels següents
premis: millor disfressa
individual/parella (trofeu i
100 euros); millor grup de
3 a 10 persones (trofeu i 200
euros); millor comparsa de
més d'11 persones (trofeu
i 300 euros); millor
carrossa-vehicle (trofeu i
500 euros).
 També com l'any passat,
la Comissió de Festes
organitzarà una carrossa
pròpia, amb el rei
Carnestoltes, que dirigirà
la comitiva i farà un discurs
sarcàstic des del balcó de
l'Ajuntament.
 Segons el regidor de
Cultura, Josep Camps, la
recuperació d'aquesta festa
és molt important per
fomentar la participació i la
diversió de la gent de Lliçà
d'Amunt. Segons Camps, la
intenció no ha de ser només
guanyar un premi, sinó
passar-ho bé i poder riure's

els uns dels altres de
forma saludable. A més,
segons el regidor de
Cultura, pot ser una bona
oportunitat perquè les
entitats de veïns organitzin
comparses o carrosses
que representin el seu
barri.

OBERT EL TERMINI
DE SOL·LICITUD DE
SUBVENCIONS PER
A ENTITATS
L'Ajuntament ha obert el
termini perquè les entitats
inscrites al Registre
Municipal d'Entitats
sol·licitin subvencions per
aquest any 2007.
 Els impresos de
sol·licitud es poden recollir
a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) i, un cop
emplenats, s'han de lliurar
a la mateixa oficina, on els
registraran. També es pot
fer per mitjà de la pàgina
web municipal:
www.llicamunt.cat.
 El termini de lliurament
de sol·licituds finalitza el
divendres 23 de febrer.

MILLORES AL
CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL
L'Ajuntament ha adjudicat
les obres de la cobertura
de les grades del camp
municipal de futbol a
l'empresa Isocubiertas SL.
 Les previsions són que
la coberta estigui
instal·lada
dins del primer trimestre
d'enguany.
 Segons el regidor
d'Esports, Juan José
Salvador, aquesta era
l'última fase per acabar
les obres de millora, que
protegirà de les
inclemències
meteorològiques i farà
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més agradable la estada
dels aficionats a les
activitats esportives que
es fan al camp municipal
de futbol al llarg de l'any.
 Un cop instal·lada la
coberta a les grades, es
delimitarà la tribuna i s'hi
habilitaran espais
preferencials per a
persones discapacitades
que es desplacin amb
cadira de rodes.
 D'altra banda, també
s'han realitzat millores a
la pista poliesportiva
annexa al camp municipal
de futbol. Actualment, el
CB Lliçà i el FS Vall del
Tenes l'estan utilitzant per
als entrenaments.

MILLORES AL
CARRER DE
RIBERA D'EBRE
Al costat del Centre Cívic
La Serra, situat al carrer
de Ribera d'Ebre, s'ha
construït una vorera d'un
metre d'amplada, per
facilitar el pas dels
vianants.
 També s'hi ha
regularitzat l'aparcament
de vehicles.

PINEDES DEL
VALLÈS JA TÉ
QUATRE PISTES DE
PETANCA
Annex al local social de
Pinedes del Vallès, situat
al carrer de Felip Pedrell,
s'han construït quatre
pistes de petanca
reglamentàries.
 Per altra banda, el parc
infantil s'ha tancat per
preservar la seguretat dels
usuaris.
 L'accessibilitat al local
social també s'ha millorat
amb una rampa per
facilitar-hi l'entrada a les

persones amb mobilitat
reduïda.

REPARACIÓ I
MILLORA DE LA
XARXA DE
SANEJAMENT DEL
CARRER DE PEP
VENTURA
L'empresa Drenatges
Urbans del Besòs,
concessionària del Servei
Municipal de Clavegueram,
ha construït dos pous de
registre per millorar la
reconducció de les aigües
residuals i ha desviat les
aigües pluvials
-anteriorment connectades
a la xarxa de sanejamental torrent del carrer de Pep
Ventura de Pinedes del
Vallès, que s'ha reforçat
amb una escullera.
 Els darrers episodis de
pluja del passat mes de
setembre van provocar el
trencament del pou de
registre i la xarxa de
sanejament que abocava al
pou. Amb les obres
realitzades ara, aquests
problemes han quedat
solucionats.

EL WEB MUNICIPAL
AUGMENTA ELS
TRÀMITS EN LÍNIA
Des del final de gener, el
web municipal compta amb
cinc nous tràmits que el
ciutadà pot fer des de
qualsevol lloc i en qualsevol
moment. D'aquesta
manera, ja són tretze els
tràmits en línia que es
poden fer al web municipal.
 L'ampliació del catàleg de
tràmits ha estat possible
perquè l'Ajuntament s'ha
adherit al Projecte de
tramitació telemàtica
municipal (e-TRAM)
promogut per
l'Administració Oberta de
Catalunya (CAOC). Aquest
projecte introdueix diversos

avantatges per als usuaris
del web municipal: la
tramitació es fa de manera
més segura, l'usuari pot
consultar en qualsevol
moment l'estat dels seus
tràmits i també pot rebre
avisos per sms o correu
electrònic sobre la situació
de les seves gestions.
 Amb el nou catàleg de
tràmits en línia,
actualment el ciutadà pot
fer les gestions següents:
instància genèrica;
queixes, suggeriments,
incidències; modificació
d'errors ortogràfics del
nom, cognoms, NIF i petits
errors a l'adreça de
notificació; volant
d'empadronament actual;
volant d'empadronament
històric; volant de
convivència actual; volant
de convivència històric;
còpies compulsades de
documents municipals;
comunicació d'obres
exemptes de llicència;
denúncia de disciplina
ambiental; ús
d'equipaments municipals
per a activitats culturals,
esportives o de lleure;
expedició i renovació del
DNI i sol·licitud de còpies
de la normativa
urbanística.

LES ADRECES
CORPORATIVES JA
SÓN .CAT
Des de mitjan gener, les
adreces de correu
electrònic de l'Ajuntament
ja tenen el domini .cat, en
comptes del .net que
tenien fins ara.
 El domini .net seguirà
actiu durant una
temporada, durant la qual
els missatges es
redireccionaran
directament a les noves
adreces.
 Al febrer de l'any passat,
l'Ajuntament va sol·licitar
a l'òrgan pertinent el
domini .cat de la pàgina
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web i de les adreces
electròniques municipals.
El maig, l'Ajuntament va
rebre la concessió del nou
domini, el qual es va
aplicar immediatament a
a pàgina web municipal:
www.llicamunt.cat. El
canvi de domini en les
adreces electròniques ha
tardat més temps a
aplicar-se per qüestions
tècniques.

LA LLEI DE LA
DEPENDÈNCIA,
MÉS A PROP
A principi d'any es va
aprovar la Llei de
promoció de l'autonomia
personal i atenció a les
persones en situació de
dependència.
 Segons el Ministre de
Treball i Afers Socials,
Jesús Caldera, es preveu
que a partir de l'abril es
rebin els primers ajuts.
 L'Ajuntament us anirà
informant en aquest
butlletí.

 La 3a edició del programa
voluntaris per la llengua a
Lliçà d'Amunt s'iniciarà a
partir del mes de març.

UNA GRAN
PANCARTA
COBREIX I
PUBLICITA LES
OBRES DEL NOU
EDIFICI DEL CASAL
D'AVIS
L'Ajuntament va presentar,
el 13 de gener passat, als
usuaris del Casal d'Avis, la
pancarta que cobreix la
façana de la part de l'edifici
municipal del carrer de
Folch i Torres on s'està
construint el nou Casal
d'Avis.
 La pancarta, de 14,30 x 4,5
metres, porta la imatge de
set usuaris del Casal d'Avis,
que han cedit
voluntàriament la seva
imatge, i el lema: "Amunt
el nou Casal d'Avis".

FINALITZA LA
SEGONA EDICIÓ
DEL PROGRAMA
VOLUNTARIS PER
LA LLENGUA
A principi de febrer, acaba
la 2a edició del programa
Voluntaris per la llengua a
Lliçà d'Amunt.
 Els organitzadors
aprofitaran la xerrada
sobre "La maternitat
d'Elna", a càrrec de
l'historiadora Assumpta
Montellà, que es farà a
l'Ateneu L'Aliança, el
divendres 9 de febrer, a
les 19 h, per donar per
acabada aquesta edició.
 Aquesta xerrada forma
part del cicle de xerrades
sobre la guerra civil
espanyola organitzat per
l'Ajuntament.

LLIÇÀ D'AMUNT
POSA LA PRIMERA
PEDRA DE LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Unes 200 persones es van
aplegar, el diumenge 7 de
gener, a la masia de Ca
l'Oliveres, per participar
en l'acte oficial de
col·locació de la primera
pedra de la Biblioteca
Municipal.
 L'alcalde va agrair el
suport rebut per part de la
Generalitat, la
predisposició dels
propietaris per trobar una
sortida al seu patrimoni i
convertir-lo en comú, la
feina dels tècnics que hi
treballen i la unanimitat
en el projecte de tots els
grups polítics.
 Joaquim Ferriol va
resumir la història de la
masia de Ca l'Oliveres i va
comentar tres aspectes
pels quals s'havia decidit
de situar-hi la Biblioteca
Municipal: el valor
arquitectònic, el paisatge
i la situació en l'eix cívic
del carrer de Folch i
Torres. L'alcalde va
descriure com serà la
biblioteca i quines obres
es faran, que duraran uns
vint mesos. Segons
Ferriol, es preveu
inaugurar-la durant la
Festa Major del 2008.
També va comentar-ne el
pressupost: uns 2.800
euros, dels quals una
tercera part està
subvencionada per la
Generalitat i la Diputació,
i la resta anirià a càrrec
de l'Ajuntament.
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 Segons l'alcalde, la
Biblioteca Municipal serà
un equipament cultural de
referència del municipi i
de la Vall del Tenes, amb
els objectius de donar
accés a la informació,
despertar el coneixement,
ajudar a compartir
inquietuds i crear teixit
social.
 La directora general de
Cooperació Cultural de la
Generalitat, Anna
Falguera, va felicitar el
Consistori i va reiterar el
suport de la Generalitat a
aquest projecte.
 El regidor de Cultura,
Josep Camps, va
manifestar que aquest dia
començava el compte
enrere per a tenir la
Biblioteca Municipal, que
ha de ser més que un
magatzem de llibres.
Camps va dir que ha de ser
un espai dinàmic i, per
això, des d'ara,
l'Ajuntament amb la
col·laboració de les
entitats començarà a
pensar en la programació
d'activitats. El regidor de
Cultura va agrair a l'IES
Lliçà l'obertura de la seva
biblioteca als lliçanencs
mentre es fa realitat la
municipal.
 Després dels
parlaments, es va fer l'acte
protocol·lari de col·locació
de la primera pedra, amb
l'acompanyament musical
de dues alumnes de
l'escola de música. En el
vestíbul de la masia es
podia visitar una exposició
amb els plànols del
projecte.

LLIÇÀ D'AMUNT,
IMATGE D'UN CUPÓ
DE L'ONCE

El cupó de l'ONCE
(Organització Nacional de
Cecs Espanyols) del dilluns
15 de gener es va distribuir
amb una imatge de la Torre
del Pla de Lliçà d'Amunt i
les dades de situació,
població i superfície, a més
de l'escut del municipi.
 Aquest cupó es va
incloure dins les sèries de
cupons diaris (de dilluns a
dijous) amb una difusió de
5 milions d'unitats que es
reparteixen per tot l'Estat.
 La distribució d'aquest
cupó s'emmarcava en
l'edició que l'ONCE ofereix
als ajuntaments de tot
l'Estat espanyol que tenen
entre 10.000 i 25.000
habitants. Anteriorment,
l'ONCE havia ofert aquesta
proposta als ajuntaments
de més de 50.000 habitants.
 El passat dijous 11 de
gener, el director de
l'agència de l'ONCE de
Granollers, Eduardo
Romero, va fer lliurament
a l'alcalde de Lliçà, Joaquim
Ferriol, d'un quadre amb la
reproducció del cupó.

 L'alcalde li va explicar
una altra col·laboració que
hi ha actualment amb
l'ONCE per a l'elaboració
del Pla d'Accessibilitat del
Municipi, que ha de
permetre aplicar diferents
criteris d'accessibilitat tant
en els edificis com en les
vies públiques de Lliçà
d'Amunt.

S'INICIEN LES
OBRES DE LA NOVA
DEIXALLERIA
Quan s'acabin les obres
del camí de Can Riereta,
la mateixa empresa
començarà els moviments
de terres de la nova
deixalleria.
 La segona deixalleria es
construirà a la centralitat
de Palaudàries, al camí de
Palau, i permetrà un accés
més fàcil i còmode a tots
els veïns i veïnes dels
barris de Can Salgot, Mas
Bo, Can Lledó, Can Roure,
Palaudalba i Can Rovira.

AQUEST MES DE FEBRER S'INICIA EL NOU SERVEI DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES
El nou servei de recollida d'escombraries s'iniciarà al principi d'aquest mes de febrer.
 Durant el mes de gener, s'ha completat la dotació de contenidors, sobretot dels de
càrrega lateral. Primer s'han col·locat els contenidors verds per al vidre, després els
blaus per al paper i el cartró, i posteriorment els grocs per als envasos. Finalment, s'han
instal·lat els contenidors grisos, per dipositar tot allò que no es pot dipositar en la resta
de contenidors, i els marrons, on s'ha de dipositar la matèria orgànica.
 En total, s'han col·locat 900 contenidors de càrrega lateral (300 de paper i cartró, 300
d'envasos i 300 per a la resta de deixalles), 150 contenidors de càrrega aèria (per al vidre),
i 300 de càrrega posterior (per a la matèria orgànica).

LA RECOLLIDA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA, LA PRINCIPAL
NOVETAT
A partir de la col·locació dels contenidors marrons, a principis de febrer, s'iniciarà la
recollida de la matèria orgànica.
 La matèria orgànica és la que procedeix de les restes dels aliments, ja siguin restes
de la preparació del menjar o restes no consumides. Aquesta fracció es pot descomposar
de manera controlada en una planta de compostatge i obtenir-ne un producte final, el
compost, que es pot utilitzar com a adob orgànic en jardineria i agricultura.
 És molt important no barrejar la matèria orgànica amb altres materials, ja que dificultaria
el reciclatge i l'encariria.
En els contenidors marrons hi podem dipositar:
- verdures, carn i peix, i els seus derivats, crusos o cuits
- closques d'ou, de fruits secs i de marisc
- marro de cafè i taps de suro
- tovallons i paper de cuina fets servir
- petites restes de jardineria
No hi podem dipositar:
- excrements de gats amb sorra
- bolquers
- envasos plàstics, metalls, cartró i tetrabrics
- aliments líquids (es poden absorbir en paper de cuina o tovallons)
 Aquesta matèria orgànica s'ha de dipositar en una bossa, preferiblement de compostatge,
feta d'un derivat plastificat del midó, que es degrada juntament amb les restes orgàniques.
Aquestes bosses tenen l'inconvenient que no es troben a tots els establiments comercials
i que són més cares que les habituals. Per això, s'accepta que la bossa sigui de qualsevol
altra tipus, tant la d'escombraries normal com la que donen a les botigues per transportar
la compra. Per poder fer la separació d'aquest residu a les nostres cuines, l'Ajuntament
ha lliurat un cubell marró de 10 litres a cada llar del municipi.

 No s'ha de treure el cubell marró al carrer, ja que la recollida no es fa casa per casa.
Aquest cubell és exclusivament per organitzar millor la separació de matèria orgànica
a la cuina dels domicilis. Quan es tingui la bossa plena, s'ha de tancar bé i dipositar-la
en el contenidor específic per a matèria orgànica que hi ha als punts de recollida dels
carrers del municipi. El contendidor es buidarà cada dos dies i es rentarà setmanalment.
És important que tamquem bé la bossa, perquè si embrutem les parets del contenidor,
en pocs dies, farà molta pudor.

INFORMACIÓ I LLIURAMENT DE CUBELLS
Durant la segona quinzena de gener s'han fet visites als domicilis els propietaris dels
quals no han assistit a les reunions informatives que es van fer al desembre als diferents
centres cívics i locals socials.
 En aquestes visites, com en les reunions, s'ha facilitat informació sobre el nou servei
de recollida de residus i s'ha lliurat el cubell per separar amb comoditat la matèria
orgànica.
 Quan no s'ha trobat el propietari al domicili, se li ha deixat un targetó a la bústia on
s'indicava el dia que s'ha passat i si el cubell i la informació està disponible a casa d'agun
veí proper. En cas contrari, en el targetó s'indicava que es passés per l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà a recollir aquest material.

18 DE FEBRER: PRESENTACIÓ OFICIAL DEL NOU SERVEI
La presentació oficial del nou servei de recollida de residus i neteja viària es farà el proper
diumenge 18 de febrer, de 10 a 14 h, a l'aparcament de la piscina municipal.
 Es comptarà amb la intervenció dels responsables municipals del nou servei, que
n'explicaran els objectius i amb la presència del parc mòbil adscrit al servei: tres camions
recol·lectors de residus de càrrega lateral, un camió recol·lector de residus de càrrega
posterior, un camió ploma amb plataforma, tres vehicles lleugers i tres escombradores.
 S'hi sumarà un punt informatiu sobre el servei, una exposició sobre matèria orgànica,
un inflable per a nens sobre el reciclatge i un espectacle de màgia per a petits i grans a
càrrec del Mag Lari.

EXPOSICIÓ "ORGÀNICA"
Probablement, molta gent haurà quedat sorpresa en veure, a mitjan gener, en alguns
punts del municipi, unes lletres gegants que formaven la paraula ORGÀNICA.
 Es tracta d'una exposició sobre el reciclatge de la matèria orgànica cedida per l'Agència
de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
 Aquesta exposició permet veure en imatges com es transforma la matèria orgànica en
adob i dóna informació sobre com es produeix aquest procés, detallant tots els avantatges
que comporta i tots els problemes que evita.
 Si encara no l'heu vista, en tindreu una nova oportunitat el dia 18 de febrer en l'acte de
presentació del nou servei.

EL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES IMPLICA
CANVIS DE SENYALITZACIÓ EN ALGUNS CARRERS
En primer lloc, cal dir que la ubicació dels contenidors no és 100% definitiva, ja que els
primers dies de funcionament del nou sistema, l'empresa validarà el recorregut i indicarà
si hi ha algun inconvenient en la ubicació dels contenidors que dificulti la recollida als
vehicles d'escombraries.
D'altra banda, cal anunciar que la ubicació dels contenidors ha obligat a canviar la
senyalització d'alguns carrers, els quals han variat de sentit, de banda d'estacionament
o, fins i tot, s'hi han desplaçat les parades del bus urbà.
De moment, hi ha hagut canvis en els carrers següents:
- al barri de Ca l'Artigues: Urgell, Berguedà, Segrià, Cerdanya, Garrotxa, Empordà, camí
de Ca l'Artigues i Alacanten.
- al barri de Pinedes del Vallès: avinguda de Pau Casals, passeig de Sant Valerià i Eduard
Tolrà.
- als barris de Mas Bo i Can Lledó: Arenys de Mar, Altea, Gandia i Escala.
- al barri de Can Roure: Roselles i Margarides.
- al barri de Can Salgot: Josep Sebastià Pons, Joan Maragall i Joanot Martorell.
- al centre: avinguda dels Països Catalans i Folch i Torres.
Aquest butlletí anirà informant dels canvis que es vagin produint.

DUBTES FREQÜENTS:
- En quin contenidor hem de llençar...
-el paper d'alumini: al contenidor d'envasos (GROC)
-les safates de porexpan: al contenidor d'envasos (GROC)
-els bolquers, compreses, etc.: al contenidor de la resta (GRIS)
-els taps de suro d'ampolles: al contenidor de fracció orgànica (MARRÓ)
-els taps metàl·lics d'envasos o ampolles: al contenidor d'envasos (GROC)
- Què fem amb les restes vegetals?
-Hi han diverses opcions per desfer-se de les restes vegetals:
1. portar-les a la deixalleria
2. cremar-les dins del període permès del 16 d'octubre al 15 de març
3. fer compostatge als habitatges
4. dipositar-les al contenidor de la resta (gris)
El que no es pot fer mai és llençar les restes vegetals fora dels contenidors, per respecte als
veïns que viuen a la vora dels punts de recollida.
- Què podem llençar al nou contenidor gris (resta)?
-El contenidor gris, que anomenem de la resta, és on s'han de dipositar tots aquells materials
que no siguin reciclables i que no es puguin col·locar ni als altres contenidors de recollida
selectiva ni a la deixalleria. A títol d'exemple, aquestes són algunes de les coses que han
d'anar al contenidor de la resta:
- pols d'escombrar
- cendres de la xemeneia
- bolquers i compreses
- sorra de gats i excrements d'animals
- roba i joguines trencades
- peces de plàstic que no siguin envasos
- etc.

* Convocatòria de dues places de responsables dels centres cívics:

L'Ajuntament convoca dues places de responsables de centres cívics. Al principi de febrer, es farà la
convocatòria pública a través dels butlletins oficials. A partir de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), ja es podran lliurar les sol·licituds per participar-hi. Per a més
informació, podeu acudir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o consultar la pàgina web municipal.

* Canvis de circulació per les obres d'urbanització del carrer de Sala Ambròs:

Les obres d'urbanització del carrer de Sala Ambròs afectaran, en alguns moments, la circulació de
vehicles. En el moment que hi hagi algun canvi, se senyalitzarà convenientment la circulació alternativa,
així com la durada.

* Actualització dels guals per a l'any 2007:

Ja es pot passar per l'Ajuntament a pagar els guals del 2007 i recollir-ne l'adhesiu corresponent.

* Bonificació de la taxa d'escombraries del 2007 i carnet d'usuari per al 2007:

Recordem que qui hagi utilitzat la deixalleria durant el 2006 i hagi segellat correctament el carnet
d'usuari té temps fins al 31 de març per sol·licitar la bonificació de la taxa d'escombraries del 2007. I
també pot sol·licitar el carnet d'usuari del 2007.

* Termalisme social (IMSERSO):

El programa de termalisme social de l'IMSERSO ofereix estades de 12 dies (11 nits) a un dels més de
86 balneraris ofertats per aquest any, amb règim de pensió completa i tractaments termals. Només el
transport d'anada i tornada va a càrrec dels usuaris. Hi poden participar les persones amb 60 anys
complerts i/o pensionistes; l'acompanyant no cal que compleixi aquests requisits. Els impresos de
sol·licitud, així com el llistat de balneraris disponibles, es poden recollir al Casal d'Avis, els divendres,
de 10 a 13 h, i es poden lliurar en aquest mateix lloc fins al divendres 11 de maig. Per a més informació:
tel. 93 841 61 55 o www.seg-social.es/imserso/.

agenda
L'AJUNTAMENT PROPOSA:

LA PETITECA

CICLE DE MEMÒRIA HISTÒRICA
(CONFERÈNCIES SOBRE LA II REPÚBLICA I
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA)

Dies: 12, 13, 15 i 16 de febrer
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà

Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

INAUGURACIÓ

"La II República a Catalunya. Des
del pensament republicà del segle
XIX fins a la II República"

A més de l'acte institucional, hi haurà activitats
diverses i un concert.

A càrrec de Santi Cucurella i Fernández,
historiador i president de la Fundació Martí
l'Humà.
La conferència explicarà com es va produir el
naixement de la II República, les seves causes
i conseqüències immediates. S'incidirà
especialment en com aquell esdeveniment va
afectar la vida quotidiana dels catalans de
l'època.
Dia: divendres 2 de febrer

"La Maternitat d'Elna, un oasi
d'humanitat"

A càrrec d'Assumpta Montellà i Carlos,
historiadora i autora del llibre sobre la
Maternitat.
La conferència versarà sobre la creació de
la Maternitat d'Elna, que assistia les dones
embarassades recloses als camps de
concentració d'Argelers, Ribesaltes, Sant
Cebrià i el Barcanès, i sobre la persona que
la va impulsar, la suïssa Elisabeth Eidenbenz.
Dia: divendres 9 de febrer

"1936-1939: el dolor de la societat
de l'època"

A càrrec de Joan Garriga i Andreu, advocat i
doctor en història contemporània.
Els desastres humans i materials ocasionats
per la guerra civil de 1936-1939 van ser d'una
importància extraordinària. Molts encara no
estan suficientment avaluats ni superats. La
conferència pretén fer una sèrie de reflexions
a l'entorn d'aquell drama col·lectiu que es
perllongà posteriorment amb la dictadura.
Dia: divendres 16 de febrer

"Encerts i errors de la II
República"

A càrrec d'Antoni Segura i Mas, catedràtic
d'història contemporània de la UB i
col·laborador habitual de Catalunya Ràdio.
La conferència repassarà els fets principals
del període republicà i s'il·lustrarà amb la
projecció de cartells i imatges de l'època per
traslladar-nos virtualment a aquells temps
de canvi i convulsió , però també d'esperança
en un futur que es va treure truncat per la
guerra.
Dia: divendres 23 de febrer
CURSOS

Català

Segon quadrimestre.
Inscripcions: de dilluns a dijous, del 5 al 15 de
febrer, de 18 a 19.30 h, a l'Ajuntament

Taller de màscares

Escola Municipal de Música de la
Vall del Tenes
Dia: diumenge 11 de febrer
Hora: 12 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural La Fàbrica (camí
del Gual, s/n, de Santa Eulàlia de Ronçana)
PRESENTACIÓ OFICIAL

Nou servei de recollida de residus
i neteja viària

Amb un punt informatiu sobre el servei, el
parc mòbil, una exposició sobre matèria
orgànica, un inflable sobre el reciclatge i un
espectacle de màgia.
Dia: diumenge 18 de febrer
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: aparcament de la Piscina Municipal
FESTA

Rua de Carnaval
Dia: diumenge 18 de febrer
Programació:
- 17.30 h:concentració i inscripcions de
disfresses, comparses i carrosses a la plaça
de Catalunya
- 18 h: arribada del rei Carnestoltes i inici de
la rua amb l'acompanyament de la xaranga Los
Labradores
- 19 h: pregó del rei Carnestoltes des del balcó
de l'Ajuntament
- 20.30 h: arribada a l'Ateneu L'Aliança i
lliurament de premis
- seguidament: música amb DJ
Premis:
- millor carrossa-vehicle: trofeu i 500 euros
- millor comparsa (de més d'11 persones):
trofeu i 300 euros
- millor grup (de 3 a 10 persones): trofeu i
200 euros
- millor disfressa individual/parella: trofeu
i 100 euros
"MUDA'T" (CICLE DE MÚSICA, DANSA I
TEATRE)

"Secrets compartits"

Amb Joel Joan i Gerard Quintana.
Dia: dissabte 24 de febrer
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda d'entrades anticipades: Ajuntament, a
partir del dia 1 de febrer
Preu: socis de l'ateneu i entrades anticipades:
15 euros; entrades a taquilla: 18 euros; menors
de 18 anys: 12 euros
Més informació: 93 841 52 25;
cultura@llicamunt.net; Ateneu L'Aliança (c.
de L'Aliança, 17)

agenda
CURS

ACTIVITAT

La realització d'aquest curs, a càrrec de
l'Escola Forca, permet accedir al diploma de
de Monitor d'Activitats de Lleure Infantil i
Juvenil otorgat per la Generalitat. Aquest curs,
organitzat pels ajuntamensts de la Vall del
Tenes, amb el suport del Consell Comarcal,
està adreçat a persones a partir dels 18 anys.

A càrrec de Jordi Masó. Dins de la
programació de la inauguració de l'Escola de
Música de la Vall del Tenes.

Monitors de lleure

Dies: 17, 18, 24, 25 i 31* de març; 1*, 2* 3*, 4*,
14, 15,21, 22 i 28 d'abril; i 5 i 6 de maig
Horari: de 9 a 14 h, excepte alguns dies * (de 9
a 14 h i de 15.30 a 19.30 h)
Inscripcions: fins al divendres 2 de març
Preu: joves de 18 a 30 anys de la Vall del Tenes,
90 euros; altres persones, 164 euros
ACTIVITATS

Centre Cívic Palaudàries

- Presentació del llibre "La revolución del
espíritu" i xerrada divulgativa "Tomar
conciencia de nuestra verdadera naturaleza.
Prácticas para el día a día que ayudan a la
evolución espiritual" a càrrec de l'autor del
llibre, Alejandro Arroyo, conferenciant, editor,
escriptor i col·laborador habitual en mitjans
de comunicació en temàtiques sobre
creixement interior i espiritual.
- Puntes de coixí
- Hip hop
- Aeròbic juvenil
- Massatge xinès
- Taller de tarot (2a part)
Més informació i inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries (carrer del Segre, 65; tel. 93 864 60
10)

LES ENTITATS PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

"Contes del tacte"

A càrrec d'Elisabeth Ulibarri.
Dia: divendres 2 de febrer
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca de l'IES Lliçà
Organitza: les AMPA de les escoles
ACTIVITAT

Matança del porc

Degustació dels productes de la matança del
porc, pa amb tomàquet i vi. Tots els assistents
seran obsequiats amb unes mostres d'aquests
productes.
Dia: diumenge 11 de febrer
Hora: a partir de les 9 h
Lloc: zona esportiva Torrent Merdanç
Preu: socis, 3 euros; no socis, 5 euros
Venda de tiquets: el mateix dia, en el mateix
lloc
Organitza: Associació de Veïns de Ca l'Esteper

Concert

Dia: diumenge 11 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Fundació Arts Musicals de la Vall
del Tenes
FESTA

Carnaval infantil

Amb l'espectacle "Zum" a càrrec del grup La
Tresca i la Ventresca.
Dia: dissabte 17 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança
EXCURSIÓ

"La passió" d'Esparreguera

Amb visita al museu de ceràmiques Sedó,
dinar i, després de la representació, foto i
xerrada amb els actors i visita guiada al teatre.
Dia: diumenge 25 de març
Hora de sortida: 7.45 h
Més informació i inscripcions: Montse Restori
(93 844 84 99). Fins al dijous 22 de febrer. Mínim,
25 persones.
Preu: sòcies, 44,50 euros; no sòcies, 46,50 euros
Organitza: Associació Dones del Tenes
EXCURSIÓ

Carnaval a l'Estartit (2 dies)

Amb visita a Pals i a una empresa d'anxoves
de l'Escala. Sopar i festa de Carnaval amb
música en viu, bossa de cotilló i premi a les
tres millors disfresses, a l'hotel.
Dies: dissabte 24 i diumenge 25 de febrer
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Més informació i inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 78 euros (autocar, hotel amb pensió
completa, festa i assegurança de viatge)
Organitza: Associació Casal d'Avis

