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Lliçà cap amunt
Aquest febrer, l'Ajuntament ha tancat els resultats
i la liquidació del pressupost de l'any 2006.
Els resultats de l'exercici són molt positius. Els
ingressos de l'ajuntament han estat per sobre de
les previsions del Pla de Sanejament i les
despeses han seguit les previsions del pressupost.
Com és sabut, els darrers 4 anys, la política i la
gestió municipals han estat sempre condicionades
per l'estat precari de les finances municipals, ja
que es va rebre un ajuntament amb un forat
pressupostari d'uns 10 milions d'euros.
Aquesta situació va obligar a fer el que s'anomena
un Pla de Sanejament, que no és altra cosa que
un compromís que pren l'Ajuntament davant les
administracions competents per tal d'adreçar la
situació econòmica del municipi. Mitjançant
mecanismes extraordinaris, de limitació de la
inversió i la despesa corrent, es va autoritzar a
l'Ajuntament a contractar 7,9 milions d'euros en
crèdits per pagar el que es devia i estabilitzar la
situació.
En el nostre cas, el Pla de Sanejament tenia una
durada de 6 anys, fins al 2009. Aquest era
l'escenari que havia de permetre que les finances
municipals tinguessin la possibilitat de fer front
a les necessitats municipals i també a les
despeses generades pels crèdits assumits en
aquest Pla.
En els darrers 4 anys, el govern municipal ha fet
una gestió econòmica contenint la despesa i una
previsió d'ingressos realista. Any rere any, les
liquidacions dels pressupostos anteriors han
confirmat el realisme d'aquestes previsions. I
això s'ha fet complint amb els serveis bàsics i
fent inversions de millora durant tot aquest
període.
Fruit d'aquesta política, els resultats de l'any
2006, que ara es tanca, han estat extraordinaris.
L'any 2006 l'Ajuntament ha aconseguit superar
totes les previsions d'estalvi, i els paràmetres
que determinen l'estabilitat econòmica de
l'Ajuntament tenen valors òptims, millorant els
que el Pla preveia per l'any 2008.
L'Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General
de Política Financera de la Generalitat la
finalització del Pla de Sanejament, tres anys abans
del termini, un cop assolits ja els seus objectius.
La gestió econòmica d'aquests darrers anys ha
superat una situació crítica i ara recull els seus
fruits. Lliçà és, a dia d'avui, un municipi sostenible
a nivell econòmic, amb capacitat d'assumir nous
serveis i inversions pel benestar de tots els
ciutadans.
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INAUGURACIÓ
OFICIAL DE
L'ESCOLA DE
MÚSICA LA VALL
DEL TENES
Tot i haver iniciat ja el curs
2006-2007, l'Escola de
Música La Vall del Tenes es
va inaugurar oficialment el
passat diumenge 11 de
febrer, a les 12 h, al Centre
Cívic i Cultural La Fàbrica
de Santa Eulàlia de
Ronçana.
 Prèviament a l'acte, a les
11 h, hi va haver una visita
a l'edifici central de l'Escola
de Música La Vall del
Tenes, situat a Lliçà
d'Amunt, per part d'Ignasi
Gómez, pedagog i professor
de l'Escola Superior de
Música de Catalunya;
Jaume Dantí, president de
la Mancomunitat de la Vall
del Tenes; Xavier Nogué,
director de l'Escola de
Música La Vall del Tenes,
juntament amb els alcaldes
i regidors de tots els
municipis de la
mancomunitat. El regidor
de Cultura de l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt, Josep
Camps, va felicitar els
representants dels quatre
municipis de la Vall del
Tenes per haver decidit
potenciar la relació entre
aquests pobles a partir de
l'ensenyament musical,
cosa que permetrà
millorar-ne la qualitat.
Camps també va dir que
altres administracions
públiques s'han interessat
per aquesta experiència de
mancomunar una escola de
música, ja que les escoles
de música en l'àmbit
municipal són difícils de
sostenir. El director de
l'Escola de Música La Vall
del Tenes, Xavier Nogué, va
encapçalar el recorregut
per les instal·lacions, va
explicar-ne les
característiques i va
respondre els dubtes dels
assistents.
 Seguidament, a les 12 h,
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al Centre Cívic i Cultural
La Fàbrica de Santa
Eulàlia de Ronçana, va
tenir lloc l'acte
d'inauguració amb els
parlaments de Nogué,
Dantí i Gómez, i un concert
a càrrec de l'alumnat i el
professorat de l'escola de
música. Hi va actuar el
grup de clarinets,
l'orquestra de guitarres,
un combo, el grup de vent
i corda i un cor de noies,
entre d'altres.
 El pedagog i professor
de l'Escola Superior de
Música de Catalunya
Ignasi Gómez va dir que
aquesta no era una
inauguració més d'una de
les tantes escoles de
música que hi ha a
Catalunya, sinó la
inauguració d'una solució
innovadora a una realitat:
que és difícil mantenir
econòmicament una
escola de música
municipal de qualitat. Per
això, va felicitar tots els
que han fet possible
ajuntar voluntats humanes
i polítiques per donar un
millor ensenyament
musical, ampliant l'oferta
de places i programes i
optimitzant recursos, cosa
que va definir com "el
triomf del sentit comú".
 El director de l'Escola de
Música La Vall del Tenes,
Xavier Nogué, va donar les
gràcies per haver fet
possible aquest nou model
d'escola de música, un
projecte ambiciós però
realista, del qual som
capdavanters, i que ha de
permetre noves línies
pedagògiques en el camp
de l'ensenyament artístic
musical.
 El president de la
Mancomunitat de La Vall
del Tenes, Jaume Dantí,
que va dirigir l'acte, va
donar pas a les actuacions
dels alumnes i professors
de l'escola de música.
Abans, però, va parlar de
la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, que des dels

seus inicis ha engegat
projectes fidels al seu
principal objectiu de "fer
possible que els seus
pobles obtinguin serveis
d'alta qualitat que no es
puguin aconseguir per
separat"; d'aquesta manera
va anomenar: l'escola de
segon ensenyament, la
policia mancomunada (que
ara ja no existeix), els
Serveis Socials, el Servei
d'Ocupació, el SEFED i, ara,
l'Escola de Música, que ha
obtingut el reconeixement
de la Generalitat. Dantí va
definir l'Escola de Música
La Vall del Tenes com a
peculiar, descentralitzada,
amb seu a Lliçà d'Amunt i
aules als altres municipis
de la Vall del Tenes, amb
dos objectius generals:
disposar d'una educació
musical àmplia i de qualitat
que arribi al màxim de
persones possibles, i la
integració musical a la vida
social i cultural de cada
poble, "perquè la música
enriqueix als que la fan i als
que la gaudeixen". El
president de la
Mancomunitat va dir que
ara la Vall del Tenes també
es coneixerà per l'escola de
música.
 A més de la junta
directiva, el professorat,
l'alumnat, l'AMPA i els
familiars dels alumnes de
l'Escola de Música La Vall
del Tenes, també es va
convidar a l'acte 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. En total, van
assistir-hi unes 150
persones.
 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 L'Aliança de Lliçà
d'Amunt, hi va haver 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.

EL CAMÍ DE CAN
RIERETA JA ESTÀ
PAVIMENTAT
A mitjan febrer es va
acabar la pavimentació del
camí de Can Riereta.
 D'aquesta manera, el
barri de Can Xicota té dos
accessos pavimentats fins
a la carretera de
Granollers i, a través
d'aquesta, fins al nucli
urbà: el de Can Rajoler i el
de Can Riereta.
 L'Ajuntament agraeix
especialment als
propietaris de les finques
agrícoles que voregen el
camí la bona disposició per
arribar a acords per a
l'adquisició dels terrenys
per ampliar el camí.
També agraeix a la junta
de l'associació de veïns la
seva disposició al consens.
 Hi havia previst un acte
festiu per celebrar
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l'obertura del nou vial per
al dissabte 17 de febrer,
però l'Ajuntament va
decidir de suspendre'l a
causa de la mort de
Ramon Batlles, de Can
Riereta, per respecte a la
família, la qual agraeix les
mostres de condol
rebudes per part de tota
la població.

l'arquitecte Jordi Guillermo.
 La redacció del projecte
tindrà una durada de prop
de quatre mesos.
Paral·lelament, es treurà a
concurs la gestió de
l'equipament. Després, es
convocarà el concurs per a
l'adjudicació de les obres,
per començar-les
seguidament.
 El projecte té com a base
l'avantprojecte, que té el
vistiplau del Consell Català
de l'Esport, que
subvencionarà entre un 10
i un 12 % de les obres, que
pugen a 5 milions d'euros.

APROVADA
INICIALMENT LA
REPARCEL·LACIÓ
DEL RAVAL D'EN
XICOTA 2
Finalment, la Generalitat
ha aprovat definitivament
la modificació del Pla
General en el Raval d'en
Xicota 2, que comprèn els
carrers de Can Xicota, del
Tagamanent i de
Puiggraciós.
 Aquesta aprovació ha
endarrerit un any el
procés.
 Aquest barri, situat a
l'est del municipi, és
tradicional, format per una
trentena de cases. Malgrat
que compta amb
enllumenat, aigua i
telèfon, falta fer el
clavegueram i la
pavimentació dels carrers.

ADJUDICACIÓ DE
L'ELABORACIÓ
DEL PROJECTE DE
LA PISCINA
COBERTA
L'Ajuntament ja ha
adjudicat l'elaboració del
projecte de la Piscina
Municipal Coberta, que
anirà a càrrec de

 El projecte, a més de la
piscina coberta de 25 x 12,5
metres, preveu una piscina
petita, un espai termolúdic
i tres sales de gimnàs.
Tindrà una capacitat per a
3.000 abonats.
 Aquest nou edifici se
situarà al costat de les
instal·lacions de la Piscina
Municipal i obligarà a
reestructurar-ne l'espai i
modificar-ne alguns
aspectes. Així, doncs, es
modificarà la ubicació de
l'entrada, els vestuaris i el
bar, i es farà més gran la
piscina petita descoberta.

EL CARNAVAL
FOMENTA LA
PARTICIPACIÓ I LA
DIVERSIÓ A LLIÇÀ
D'AMUNT

L'Ajuntament, amb la
col·laboració de la Comissió
de Festes, a la qual agraeix
la feina feta, va tornar a
organitzar la festa de
Carnaval, que va tenir lloc
el passat diumenge 18 de
febrer, amb força

participació (15 inscripcions
en la categoria individual i
parella, 6 en la categoria de
grups, 6 comparses i 1
carrossa): minyones, egipcis,
peces de tetris, vaqueres,
metges, infermeres i malats,
afros, Hansel i Gretel... L'any
vinent, per tal de fomentar
encara més la participació,
l'Ajuntament té la intenció
de donar algun ajut als que
s'incriguin per participar-hi.
 Enguany, també hi va
haver el Carnaval infantil,
el dissabte 17 de febrer, a
l'Ateneu L'Aliança, amb
l'espectacle "Zum" a
càrrec del grup La Tresca
i la Ventresca.
 A més, com l'any passat,
va tenir lloc una rua de
disfresses, comparses i
carrosses pel centre urbà,
amenitzada per la xaranga
Los Labradores, que va
començar a la plaça de
Catalunya i va finalitzar a
l'Ateneu L'Aliança, ple de
gom a gom, amb la
desfilada dels concursants
i el repartiment de premis:
millor disfressa
individual/parella (trofeu i
100 euros): "Margarita" de
Ma Lluïsa Raich; millor
grup de 3 a 10 persones
(trofeu i 200 euros): "Els
preservatius" de Grup
d'alumnes de l'IES; millor
comparsa de més d'11
persones (trofeu i 300
euros): "La boda farruca"
de Comparsa de joves;
millor carrossa-vehicle
(trofeu i 500 euros):
"Hansel i Gretel" de
Gegants. La festa es va
cloure amb l'escenificació
del judici al rei
Carnestoltes, al qual es va
desterrar durant un any, i
música amb el DJ Jordi.
 També com l'any passat,
la Comissió de Festes, que
enguany es va disfressar,
va realitzar una carrossa
per al rei Carnestoltes, que
va dirigir la comitiva i va
fer un discurs sarcàstic
des del balcó de
l'Ajuntament, que va ser
molt aclamat. Aquest any,
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el rei Carnestoltes anava
acompanyat d'un seguici
format per un bisbe, un
jutge i un guàrdia civil, que
el van deixar fer fins al
moment del judici que el
va desterrar.

LLIÇÀ D'AMUNT,
SEU DEL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA
SÈNIOR DE KARATE
Per primer cop a la història,
Lliçà d'Amunt va ser la seu
del Campionat de Catalunya
sènior de karate, en què van
participar els millors
karateques catalans, més
de dos-cents.
 Aquest campionat va tenir
lloc el dissabte 17 de febrer
al Pavelló Municipal
d'Esports i va comptar amb
molta afluència de públic.
 El Campionat de
Catalunya puntua pel
d'Espanya i pel del Món. El
lliurament de premis va
anar a càrrec de l'alcalde,
Joaquim Ferriol, i el regidor
d'Esports, Juan José
Salvador.

INTERNET ARRIBA
A CAN ROVIRA I
CAN SALGOT
L'Ajuntament, per mitjà de
l'Empresa Municipal
d'Obres, ha començat a
oferir servei d'Internet a
gran part de Can Rovira i
alguna part de Can Salgot.
 Fins ara, aquest servei
només s'havia pogut oferir
als veïns de Ca l'Artigues,
on ja hi ha una vintena
d'usuaris.
 L'objectiu de
l'Ajuntament és poder
donar cobertura a les
zones del poble on les
operadores d'Internet no
donen servei.
 Per rebre informació del
servei d'Internet que
ofereix l'Ajuntament,
podeu posar-vos en
contacte amb les oficines
de l'Empresa Municipal
d'Obres (EMO), carrer
d'Anselm Clavé, 69; tel. 93
841 78 91.

EL PINAR JA TÉ
L'ENLLUMENAT
PÚBLIC EN
FUNCIONAMENT
Després de posar fanals i
passar cables de llum a la
zona del Pinar, al principi
de febrer, l'empresa IMES,
concessionària del servei,
va posar en funcionament
l'enllumenat públic
d'aquest barri.
 S'han posat en
funcionament uns 55
fanals als carrers del
Pinar, la Gralla, la Garsa,
l'Estornell, el Passarell i
de Can Feu. Es tracta de
llumeneres de 70 W de
vapor de sodi d'alta
pressió (llum groga), més
eficients energèticament.
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L'AJUNTAMENT SE
SUMA A
L'APAGADA
ELÈCTRICA
CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC
L'Ajuntament es va sumar
a la mobilització europea
contra el canvi climàtic,
que va consistir a apagar
tots els llums i aparells
elèctrics entre les 19.55 i
les 20 h, de l'1 de febrer
passat.
 Durant cinc minuts, es
van apagar els llums de
l'edifici central de
l'Ajuntament i
l'enllumenat públic del
centre urbà.
 El Pavelló Municipal
d'Esports, en consens amb
els entitats que hi estaven
fent activitats, també es va
sumar a la convocatòria.
 Es tractava d'estalviar 5
minuts d'electricitat en tot
el planeta. Però, més que
estalviar, l'objectiu de
l'acte era conscienciar la
gent de la necessitat de
reduir el consum
energètic: cridar l'atenció
als ciutadans, als mitjans
de comunicació i a tots
aquells que ostenten algun
poder, sobre l'estalvi
d'energia, sobre la
despesa energètica que
estem fent i la urgència de
passar a l'acció.

ASFALTATS ELS
CARRERS FOLCH I
TORRES I
BARCELONA
En el marc de la millora i
el manteniment dels
carrers del nostre
municipi, s'han reparat
alguns trams de la calçada
i s'han asfaltat els carrers
de Folch i Torres i
Barcelona, que són força
transitats, i on hi ha alguns
equipaments.

COMENCEN LES
ACTIVITATS
D'ENGUANY DEL
PLA D'IGUALTAT
En el marc del Pla
Municipal d'Igualtat,
l'Ajuntament ha organitzat
una sèrie d'activitats per
aquest mes de març,
adreçades a tota la població
i repartides entre les tres
centralitats del municipi: El
Pla, La Serra i Palaudàries.
 Aquestes activitats
s'organitzen durant aquest
mes perquè el dia 8 de març
es commemora el Dia
Internacional de la Dona.
Aquest dia es llegirà un
manifest davant de
l'Ajuntament.
 D'altra banda, recordem
que l'Ajuntament compta,
durant tot l'any, amb el Punt
d'Atenció a Dones sobre
Igualtat d'Oportunitats
(PADI), que inclou atenció
social, psicològica i
assessorament jurídic. S'ha
publicat un tríptic per donar
a conèixer més aquest
servei a la població; el
podeu trobar a
l'Ajuntament, als
equipament municipals, als
centres d'ensenyament i al
Centre dAtenció Primària
(CAP).

L'ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL
PALAUDÀRIES, EN
UNA EXPOSICIÓ A
BARCELONA
La Generalitat va muntar
una exposició de les noves
construccions escolars de
Catalunya per a infants de
0 a 3 anys, que ha
subvencionat. Aquesta
exposició, que inclou
l'Escola Bressol Municipal
Palaudàries, es va fer en el
context de la Tercera
Jornada d'Educació i
Municipis, el passat 28 de
febrer, al Palau de
Congressos de Catalunya

de Barcelona.
 Al final de gener, un
fotògraf es va desplaçar a
Lliçà d'Amunt per
fotografiar l'edifici de
l'Escola Bressol Municipal
Palaudàries i els infants
que s'hi eduquen, prèvia
autorització dels pares i
mares. Per la seva banda,
l'Ajuntament va facilitar
les dades del centre per a
l'exposició.
 La regidora d'Educació,
Emília Soler, va assistir a
la Jornada com a
representant política del
nostre municipi.

EL CLUB DE
BILLAR PUJA DE
CATEGORIA
El Club de Billar de Lliçà
d'Amunt està
d'enhorabona perquè ha
aconseguit pujar de
categoria, a la segona
divisió catalana de tres
bandes.
 El club lliçanenc es va
classificar en segon lloc,
darrera del club de Reus,
l'altre club que ha pujat de
categoria.
 D'altra banda, el Club
Billar de Lliçà d'Amunt,
inscrit a la lliga de les
quatre modalitats (lliure,
quadre 47/2, banda i tres
bandes), després d'haver
jugat la tercera jornada,
es mantenia líder.

PRESENTACIÓ OFICIAL DEL NOU SERVEI D'ESCOMBRARIES
La presentació oficial del nou servei de recollida de residus i neteja viària va tenir lloc el
passat diumenge 18 de febrer a l'aparcament de la Piscina Municipal, amb l'assistència
de Genoveva Català, gerent de l'Agència de Residus de Catalunya. A més de representants
polítics de l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde, Joaquim Ferriol, i el regidor Francisco
León, també van assistir-hi el director general del grup Vendex, al qual pertany l'empresa
Semat, concessionària del servei a Lliçà d'Amunt, Nicasio Fernández, i el vicepresident
del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Ignasi Valls.
 A partir de les 10 del matí, es va obrir l'espai al públic, on es podia veure tot el parc
mòbil adscrit al servei i una exposició sobre matèria orgànica. També hi havia un punt
informatiu sobre el servei, on es donava informació i es repartien cubells per a la matèria
orgànica. I, els més petits van poder gaurdir d'un inflable sobre el reciclatge. A les 11.30
h, va començar un espectacle de màgia per a petits i grans a càrrec del Mag Lari.
 Seguidament, van tenir lloc els parlaments oficials, després de fer una visita al recinte.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va donar la benvinguda als assistents i va presentar l'acte. El
regidor Francisco León va agrair a tota la gent implicada la feina feta durant dos anys per
poder arribar a implantar el nou servei de recollida de residus i neteja viària. La gerent
de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, va felicitar l'Ajuntament per
l'esforç realitzat i va encoratjar la gent a contribuir al bon funcionament del nou servei,
que no pot funcionar només amb voluntat política, sinó que cal que els ciutadans gestionin
bé els residus domiciliaris, igual que ho han de fer els productors i els establiments.
Català va fer parlar especialment de la recollida de matèria orgànica i va dir que si se
separa torna al cicle de la natura mentre que si es barreja contribueix al canvi climàtic
i, per tant, ho hem de fer bé pel futur dels nostres fills; és una pràctica ambiental però
també una obligació moral, va dir. El director general del grup Vendex, Nicasio Fernández,
va agrair a l'Ajuntament la confiança dipositada en la seva empresa, que ha fet una gran
inversió, i va demanar la col·laboració dels lliçanencs perquè Lliçà d'Amunt pugui gaudir
de més qualitat de vida. Fernández va fer el gest simbòlic de lliurament de les claus del
parc mòbil a l'alcalde. Per la seva banda, l'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar com
temps enrere la recollida d'escombraries es feia amb carro i cavall, sense bosses i
s'abocava en un racó de La Serra. Les normatives, la sensibilització de la gent i el
creixement dels residus han canviat i han portat a una recollida més complexe, que la
gent encara no té prou sensibilitzada, va dir l'alcalde. La nova recollida implica molts
recursos municipals i, per això, cal que la gent faci la recollida selectiva a casa -ara hi
ha més punts de recollida, els contenidors estan més a prop de casa-, per tal d'aconseguir
més beneficis, contenir costos i que no augmenti cada any la taxa d'escombraries.
Finalitzats els parlaments, l'alcalde va convidar tothom a un aperitiu.

ORGANITZACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ A CA L'ESTEPER
Amb la posada en funcionament del nou servei de recollida d'escombraries i l'ampliació
de la dotació de contenidors, s'ha aprofitat per organitzar la senyalització, vertical i
horitzontal, de tots els carrers del barri de Ca l'Esteper (sentit dels carrers, estacionaments,
passos de vianants, stops, etc.).
 En els carrers de Domènech i Muntaner i d'Isidre Nonell, que han passat a ser de sentit
únic, s'ha posat una parada del bus urbà.

DUBTES FREQÜENTS:
- Es poden cremar a casa les restes vegetals?
- Les restes vegetals es poden cremar a casa, però dins del període permès,

del 16 d'octubre al 15 de març, prèvia comunicació a l'Ajuntament.

- Com podem fer sostenible casa nostra?
- A la pàgina web municipal
http://www.llicamunt.cat/ajllisa/ca/ajuntament/escombraries trobareu una
guia anomenada "Com fer sostenible casa nostra", amb una sèrie de
recomanacions per fer el nostre habitatge més sostenible. La guia inclou
mecanismes que podem trobar al mercat, bones pràctiques d'ús i consum a
la llar i una sèrie d'adreces d'interès que podem consultar si volem informació
addicional. La guia s'estructura en diferents apartats, segons els elements
als quals fa referència: energia, aigua i materials. També presenta les
principals etiquetes ecològiques que de manera general ens ajuden a identificar
aquells productes que són millors ambientalment. Quan fem obres a la nostra
llar és un bon moment per a fer-la ecoeficient, però en la guia també es
proposen mesures senzilles que podem aplicar en qualsevol moment.

notícies
"L'ABANS", RECULL GRÀFIC DE LLIÇÀ D'AMUNT.
JA HI HEU COL·LABORAT?
La recerca de fotografies antigues de Lliçà d'Amunt (fins a l'any 1975) continua ben activa.
Ja són un centenar les famílies del poble que han cedit material gràfic a l'historiador
Albert Benzekry, coordinador del projecte, que publicarà l'editorial Efadós a partir del
mes de març.
Com és sabut, el propòsit del llibre és il·lustrar amb imatges un període que abasta uns
vuitanta anys i que es complementa amb les explicacions de records i vivències dels
protagonistes.
La temàtica dels fascicles col·leccionables -12 pàgines que sortiran cada setmana- és
del tot oberta: els canvis urbanístics i paisatgístics, les festes tradicionals al llarg de l'any,
els aplecs, les modalitats esportives, la vida social, cultural i religiosa, els comerços, els
oficis que s'han perdut, les masies i la vida al camp i, en general, tots aquells temes que
posats en el context d'una fotografia poden ajudar a recordar i comprendre què es feia,
com es vivia i com era Lliçà d'Amunt abans del canvi profund experimentat a partir de
mitjan dels anys seixanta.
Una vegada surtin al mercat els primers fascicles la feina no haurà acabat. El llibre
continua creixent i es necessiten més fotografies. Per això fem una crida a aquelles
persones i famílies que tinguin material gràfic, en àlbums, caixes o carpetes. Després de
fer-se'n una còpia, els originals es retornaran escrupulosament.
Us podeu posar en contacte amb l'Albert -si és que ell no us troba abans!- telefonant al
93 841 52 25 (Ajuntament) o bé al 637 08 64 60.
Us avancem, també, que la presentació pública de la sortida del primer fascicle es farà
en un acte que tindrà lloc el proper dissabte 17 de març al matí a l'Aliança, acte que serà
presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Manuel
Tresserras. En sereu informats.

notícies

* Convocatòria d'una plaça d'Informador per al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals
2007:

Funcions bàsiques: recórrer la ruta assignada en els horaris establerts, informar sobre la prevenció
d'incendis forestals, detectar i comunicar els inicis d'incendi forestal, comunicar l'incompliment de la
normativa d'incendis, detectar i registrar els punts de risc d'inici d'incendi..., entre juny i setembre.
Requisits dels aspirants: divuit anys, graduat escolar i carnet de conduir B1. Bases i presentació de
sol·licituds: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, fins al 5 de març. Documentació: "curriculum
vitae", documentació acreditativa i fotocòpies del graduat escolar, el DNI, el carnet de conduir i la targeta
de la Seguretat Social. Entitat contractant: Agrupació de Defensa Forestal L'Alzina. Organisme gestor:
Diputació de Barcelona.

* ajuntament@llicamunt.cat:

Recordem que les adreces electròniques de l'Ajuntament ja són operatives amb el domini .cat. La pàgina
web municipal fa més temps que ja té aquest domini: www.llicamunt.cat.

* 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, a un preu
reduït. El preu no inclou el transport d'anada i tornada, que va a càrrec dels usuaris. El sol·licitant ha
de tenir 60 anys complerts i ser pensionista; 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
"MUDA'T" (CICLE DE MÚSICA, DANSA I
TEATRE)

"Lorca eran todos"
De Pepe Rubianes.

Dia: dissabte 24 de març
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda d'entrades anticipades: Ajuntament, a
partir del dia 1 de març
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)

Dia: dimarts 6 de març
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: Espai Jove, de
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h; tel. 93 860 70
01; a/e: elgalliner@llicamunt.cat i
jovesllicamunt@hotmail.com. Abans del
divendres 2 de març.
ACTIVITAT

Lectura del manifest en motiu del
Dia Internacional de la Dona
Dins de la programació del 2007 del Pla
d'Igualtat.
Dia: dijous 8 de març
Hora: 12 h
Lloc: davant de l'Ajuntament

EXPOSICIÓ

CINEFÒRUM

Manicura artística. A càrrec de Maria Garcia.

Dins de la programació del 2007 del Pla
d'Igualtat. Servei de cangur en cas que hi hagi
tres infants o més (tel. 93 841 52 25).

"Ungles"

Dies: fins al 5 de març
Lloc: Espai Jove El Galliner
EXPOSICIÓ

"Nurendsoft"

Disseny de vídeojocs. A càrrec de Jordi Ramon.
Dies: del 5 al 19 de març
Lloc: Espai Jove El Galliner
CURS

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de l'estat físic que es
tenia abans de l'embaràs. Les classes estan
preparades per fer-les amb el/la fill/a.
Dies: dilluns i dimecres, del 5 de març al 30
d'abril
Horari: d'11.15 a 12.15 h
Lloc: Pavello Municipal d'Esports
Més informació i inscripcions: Pavelló Municipal
d'Esports, de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 21 h; tel. 93 860 70 25. Cal portar un
certificat del ginecòleg o de la llevadora que
confirmi que s'és apte per realitzar aquest curs,
una fotocòpia de la targeta sanitària i les dades
bancàries.
Preu: 53,15 euros
EXPOSICIÓ

"Després de la ESO, què? Ja saps
què faràs?"

Informació i orientació als joves estudiants
sobre què i com continuar estudiant després
de finalitzar l'ensenyament secundari i
obligatori, l'hagin aprovat o no.
Dies: del dimarts 6 al dimarts 12 de març
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà

"Cleopatra"

Dia: dijous 8 de març
Hora: de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
ACTIVITAT

Cinefòrum

Adreçat a joves de 12 a 30 anys. Dins de la
programació del 2007 del Pla d'Igualtat.
Dia: dijous 8 de març
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: Espai Jove, de
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h; tel. 93 860 70
01; a/e: elgalliner@llicamunt.cat i
jovesllicamunt@hotmail.com. Abans del
divendres 2 de març.
ACTIVITAT

Dansa del ventre

Adreçat a joves de 12 a 30 anys. Dins de la
programació del 2007 del Pla d'Igualtat.
Dia: divendres 9 de març
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: Espai Jove, de
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h; tel. 93 860 70
01; a/e: elgalliner@llicamunt.cat i
jovesllicamunt@hotmail.com. Abans del
divendres 2 de març.
JORNADA DE PRESENTACIÓ I DEMOSTRACIÓ

"Segadors dn'aps", equip lliçanenc
campió del First Lego League
Dia: dissabte 10 de març
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

TALLER

Cuina

Per a adolescents. Dins de la programació del
2007 del Pla d'Igualtat.

CINEFÒRUM

"Mi vida sin mi"

Dins de la programació del 2007 del Pla
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d'Igualtat. Servei de cangur en cas que hi hagi
tres infants o més (tel. 93 841 52 25).

Organitza: Associació de Veïns de Ca l'Esteper

Dia: dilluns 12 de març
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Cívic La Serra

CURSA

ACTIVITAT

Tai-xi

Dia: dijous
Horari: de 18 a 19 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Més informació i inscripcions: Centre Cívic La
Serra (93 860 73 50)
TALLER

Creixement personal

Aquest curs proposa idees destinades a
estimular la creativitat del nostre pensament.
Ens ofereix una oportunitat per veure altres
maneres de fer front a les nostres
experiències.
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries (tel. 93 864 60 10)

LES ENTITATS PROPOSEN:
MÚSICA EN DIRECTE

"Sons Club"

Dies: dijous
Horari: de 22.30 a 2.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Programació:
- dijous 1 de març: Enzo Lee. Jazz / Pop (Caldes
de Montbui)
- dijous 8 de març: Triando. Mediterrània /
Flamenc (Barcelona)
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança
RACÓ DEL CONTE

"Contes amb màgia"

III Open Infantil de BTT

Aquest campionat està adreçat a nens i nenes
de les següents categories: prebenjamí 20022001, benjamí 2000-1999, principiant 19981997, aleví 1996-1995 i infantil 1994-1993. La
cursa, oberta a tothom, pertanyi o no a una
entitat de BTT, puntuarà pel campionat
general del Vallès Oriental.
Dia: diumenge 4 de març
Horari:
- 9 h: inscripcions
- 10 h: inici de la cursa
Lloc: Parc de Can Godanya
Organitza: BTT Concos
XERRADA

"Un altre món és possible"

A càrrec d'Arcadi Oliveres, doctor en Ciències
Polítiques, expert en economia mundial i
president de Justícia i Pau. Presentació a
càrrec de Carme Castany, mestra.
Dia: divendres 9 de març
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: El Ganxo
SOPAR DE GERMANOR

Dia de la dona treballadora
Amb música en viu.

Dia: divendres 9 de març
Hora: 21 h
Lloc: Masia Can Roca Vell
Informació i inscripcions: Anna (tel. 93 864 32
58). Abans del 5 de març.
Preu: sòcia, 18 euros; no sòcia, 20 euros
Organitza: Associació Dones del Tenes
VIATGE

Cuba (9 dies / 7 nits)

La Habana, Viñales, Guamà, Cienfuegos,
Trinidad, Villa Clara i Varadero.

Dia: divendres 2 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: les AMPA de les escoles

Dies: del 30 de maig al 7 de juny
Més informació i inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 1.932 euros (trasllats, vol, autocar, hotels
amb pensió completa, visites, guia, visat, taxes
i carburant)
Organitza: Associació Casal d'Avis

ACTIVITAT

VIATGE

A càrrec de Titu Cleques.

Calçotada popular
Dia: dissabte 3 de març
Organitza: Associació de Veïns de Can Farell
ACTIVITAT

Calçotada popular
Dia: diumenge 4 de març
Hora: 10.30 h
Lloc: Parc Esportiu Torrent Merdanç
(Patinòdrom)
Preu: socis, 5 euros; no socis, 7 euros

Praga

Visites a Praga, Karlovy Vary i Kutna Hora.
Dies: del 9 al 13 de juliol
Preu: 459 euros (inclou trasllats, vol, autocar,
hotel amb pensió completa, visites, guia,
assegurança i taxes)
Més informació i inscripcions: local social de
Ca l'Artigues, seu de l'associació de veïns (c.
de Ribera d'Ebre, 81; tel. 93 860 70 64)
Organitza: Associació de Veïns de Ca l'Artigues

