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PROGRAMA D'ACTES DE NADAL
L'Ajuntament, en col·laboració amb
diferents grups i entitats locals, ha preparat
un programa d'actes al voltant de les Festes
de Nadal, que inclou diversitat de propostes
culturals i lúdiques, adreçades a persones
de totes les edats. Segons l'alcalde,
Joaquim Ferriol, aquestes propostes "ens
han de permetre viure amb més intensitat
aquests dies de festa i de retrobament
familiar i comunitari."
 El programa conté actes tradicionals del
poble (sortides, el parc infantil, la festa de
Cap d'Any, el cinema, la Cavalcada de Reis)
i novetats d'enguany. Entre les novetats,
destaca la renovació de la Fira de Nadal, que
es potencia integrant-hi el comerç local, a
més d'artistes i artesans, i organitzant una
sèrie d'activitats complementàries.
 També destaca el Concert de Cap d'Any,
enguany organitzat per l'Escola Municipal de
Música L'Aliança, amb la col·laboració de
les corals locals, el grup de ball jazz del
Pavelló d'Esports i el grup de teatre del CEIP
Països Catalans. Es tracta d'un espectacle
musical, anomenat "Poema de Nadal:
Homenatge a Miquel Martí i Pol", que també
inclou poesia, ball i teatre.
 I, el dimecres 7 de gener, diada de Sant
Julià, patró del poble, es farà una jornada de
portes obertes a la Biblioteca de l'IES Lliçà,
que, a partir del dilluns 12 de gener, tindrà
un ús social o s'aprofitarà com a biblioteca
municipal, mentre aquesta no estigui feta
(que es preveu per a finals del 2005).
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amb els vots favorables d'ERC i IC-EUiA,
els vots en contra de CiU i l'abstenció de
PSC i PP.
 El pressupost general de 2004 compta
amb un import de despeses de
16.949.014,00 euros i un import d'ingressos
de 17.087.895,00 euros. Per tant, preveu un
superàvit, encara que modest.
 En relació amb les despeses, segons el
regidor d'Hisenda, Jaume Ballbé, "es tracta
d'un pressupost possibilista, ajustat al Pla
de sanejament i presentat, per primera
vegada, dins de termini." Inclou actuacions
com la primera fase del Pla d'adequació de
l'enllumenat públic i l'inici de les obres de la
biblioteca municipal. D'altra banda, s'han
prioritzat algunes partides, tenint en compte
un projecte de futur, com cultura, participació
ciutadana i atenció a les persones.
 Pel que fa als ingressos, el regidor
d'Hisenda va explicar que, malgrat la situació
econòmica i financera de l'Ajuntament, l'equip
de govern està fent un esforç per buscar vies
alternatives per obtenir diners, que no suposin
cap càrrega per als contribuents, i ha
descartat augmentar els impostos i les taxes
fins al màxim permès per la llei.
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ASFALTATGES EN ELS BARRIS
L'Ajuntament prepara els projectes
d'asfaltatge d'alguns camins entre diferents
barris, que ben aviat seran una realitat. Es
tracta de camins prioritaris per millorar la
comunicació entre barris i perquè formen
part del trajecte del transport urbà.
L'asfaltatge d'aquests camins va a càrrec
de l'Ajuntament.

APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST 2004

 Són els camins entre Palaudalba i PalauSolità i Plegamans; Ca l'Artigues i Can Farell,
i Pinedes del Vallès i Can Costa. El primer
projecte d'asfaltatge s'està preparant.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de novembre, va aprovar inicialment
el Pressupost per a l'exercici del 2004,

També s'està treballant en l'asfaltatge del
camí del Mas, una vella reivindicació dels
barris de Palaudalba i Can Rovira Vell.
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 Actualment, ja estan asfaltats tots els
carrers de Can Roure, que estaven en molt
mal estat, i que han finançat els veïns amb
una ajuda del 10% per part de l'Ajuntament.
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EL BUS URBÀ ARRIBA A CAN ROURE
A començament de desembre i un cop
enllestit l'asfaltatge del barri, el bus urbà
dóna servei a Can Roure, una llarga
reivindicació dels veïns. Amb aquesta
ampliació del servei, el transport urbà ja
cobreix gairebé el 97% de la població.
 Les línies 1 i 5, que comuniquen amb el
centre urbà i Palau-Solità i Plegamans
respectivament, tenen inici i final a Can Roure.
 Aquest servei, que ja s'incloïa en la darrera
actualització dels horaris d'El bus, estava
previst per a principis de gener, però la
Regidoria de Transport públic ha treballat per
poder-lo posar en marxa un mes abans.
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ASSUMPCIÓ DEL COMPROMÍS
D'EXECUTAR LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA
BRESSOL
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de novembre, va assumir el
compromís d'executar les obres de
construcció de la segona escola bressol.
Es tracta d'una exigència del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat per poder
tramitar la subvenció d'aquesta obra que,
recordem, se situarà a Palaudàries.
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APROXIMACIÓ A LES
NECESSITATS D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA DE LES
PERSONES GRANS
La Regidoria de Serveis Socials fa cada any
un estudi sobre la gent gran del poble,
mitjançant trucades telefòniques i visites
domiciliàries, principalment a les persones
més grans de 70 anys que viuen soles o
acompanyades d'altres persones grans. Aquest
estudi permet detectar, solucionar i prevenir
situacions de risc.
 Així doncs, novament, la treballadora
familiar es posarà en contacte amb aquestes
persones, especialment les nascudes el 1933,
que han complert 70 anys enguany.
 L'estudi de l'any passat conclou que un 23% de
les persones enquestades necessiten algun tipus
de suport en el domicili. De tota manera, la major
part de gent gran del poble compta amb un bon
suport familiar. També cal destacar un 22,6% de
pensions inferiors al salari mínim interprofessional
i un 11,3% de persones que no cobren res.
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VOLUNTARIS PER A REFORÇ ESCOLAR
La Regidoria de Serveis Socials organitza un
servei de reforç escolar per a alumnes del
municipi que ho necessitin i la família no els
ho pugui pagar.
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 El passat curs escolar, dues persones
voluntàries van destinar part del seu temps
lliure a aquest projecte, però ha augmentat
el nombre d'alumnes i se'n necessiten més.

LLIÇÀ D'AMUNT JA TÉ 11.470
HABITANTS

 Durant una hora i mitja setmanal, les persones
voluntàries ajuden els alumnes, que tenen fins a 12
anys, a fer els deures i a estudiar matèries concretes
que necessiten reforçar a criteri de l'escola.

Aquest és el resultat de la revisió del Padró
d'Habitants del municipi, referent a l'1 de
gener de 2003.

 Les persones interessades han de posarse en contacte amb la Regidoria de Serveis
Socials de l'Ajuntament (93 841 52 25).

* Trasllat del Punt d'Informació Juvenil El Galliner:

A partir del dilluns 15 de desembre, les instal·lacions del Punt d'Informació Juvenil El
Galliner situades al recinte municipal d'Els Galliners tancaran per traslladar-se a la
Biblioteca de l'IES Lliçà, des d'on, a partir del dijous 8 de gener, el Punt continuarà oferint
els serveis corresponents. Recordem que la Regidoria de Joventut està elaborant el Pla
local de joventut, que preveu una restructuració del Punt d'Informació Juvenil El Galliner.

* Campanya de Reis:

L'Esplai i l'Ajuntament organitzen una Campanya de Reis perquè els infants de famílies
del poble amb dificultats econòmiques no es quedin sense regals. Les persones que
vulguin col·laborar en aquesta campanya han de posar-se en contacte amb l'Esplai (c/
d'en Bosc, s/n; 93 841 56 95; de dilluns a divendres, de 17 a 20 h).
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LAJUNTAMENT
PROPOSA:
AUDICIONS A L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
L'ALIANÇA
A càrrec dels alumnes de
l'Escola Municipal de Música
L'Aliança. Adreçada a familiars
i alumnat, però oberta a tothom.
AUDICIÓ DE VIOLONCEL I SAXO
Dia: DILLUNS 15 DE DESEMBRE
Hora: 18.45 h
AUDICIÓ DE GUITARRA
Dia: DILLUNS 15 DE DESEMBRE
Hora: 19.30 h
AUDICIÓ DE CLARINET I
PERCUSSIÓ
Dia: DIMARTS 16 DE DESEMBRE
Hora: 19 h
AUDICIÓ DE PIANO
Dia: DIMARTS 16 DE DESEMBRE
Hora: 20 h
AUDICIÓ DE PIANO
Dia: DIMECRES 17 DE DESEMBRE
Hora: 18.45 h
AUDICIÓ DE FLAUTA TRAVESSERA
Dia: DIMECRES 17 DE DESEMBRE
Hora: 19.45 h
AUDICIÓ DE VIOLÍ
Dia: DIJOUS 18 DE DESEMBRE
Hora: 19 h

CURSOS DE MÚSICA
TRADICIONAL I
MODERNA
Els alumnes de música
moderna faran petits tallers
previs aquest desembre a l'IES
Lliçà, coordinats amb el
departament de música de
l'institut.
GRALLA, TIMBAL, BAIX
ELÈCTRIC, GUITARRA
ELÈCTRICA I BATERIA
Mes: GENER

Horari: gralla (dissabtes, d'11
a 13 h), timbal (dimarts, de 18
a 19 h i de 20 a 21 h) i baix
elèctric, guitarra elèctrica i
bateria (divendres, tarda).
Lloc: Escola Municipal de
Música L'Aliança
Organitza: Escola Municipal de
Música L'Aliança
Informació: Escola Municipal
de Música L'Aliança (93 841
48 86).

SORTIDA AL TEATRE:
ART
Amb sentit de l'humor i bona
dosi de crítica, Yasmina Reza
signa aquest text que omple
els teatres allà on es presenta.
Ara és el torn d'aquesta versió
argentina que compta amb la
presència del popular actor
Ricardo Darín; el protagonista
d' El hijo de la novia formarà
part del trio d'amics que veuen
perillar la seva relació... a causa
d'un quadre blanc!
Dia: DIVENDRES 9 DE GENER
Hora de sortida: 19.30 h
(davant de l'Ajuntament)
Lloc: Teatre Tívoli de Barcelona
Preu: 33, 25 euros
Inscripcions: Ajuntament, de 9
a 14 h, abans del divendres 2
de gener
Organitza: Regidoria de Cultura
Informació: Regidoria de
Cultura (93 841 52 25).

LES ENTITATS
PROPOSEN:
SORTIDA MATINAL
Valldeneu-La Trona. Adreçada
a persones caminadores. El
transport és particular. No cal
apuntar-se. Cal portar
esmorzar.

Dia: DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
Hora: 7.45 h (des del Pavelló
d'Esports)
Organitza: UEC Vall del Tenes

IV CURS SOBRE LA
MENOPAUSA
Impartit per la llevadora María
José Vila. Dividit en dues parts:
una de pràctica, amb exercicis
de gimnàs i relaxació, i una de
teòrica.
Dies: DILLUNS, DEL 12 DE
GENER AL 26 D'ABRIL
Hora: de 9 a 11 h
Lloc: Gimnàs de l'Àrea Bàsica
de Salut de la Vall del Tenes
Inscripcions gratuïtes i
informació: María José Vila,
Àrea Bàsica de Salut de la Vall
del Tenes (93 841 52 50).
Organitza: Àrea Bàsica de Salut
de la Vall del Tenes

VI PREMI AL
LLETRAFERIT DE
CREACIÓ LITERÀRIA 2004
Obert a tothom. Els treballs han
de ser en llengua catalana,
inèdits, escrits en prosa, que
tinguin una extensió no superior
a 25 fulls per una sola cara.
S'estableixen dues categories:
Premi al Lletraferit (dotat amb
700 euros per al guanyador i
200 euros per al finalista) i
Premi al Lletraferit local (dotat
amb 200 euros). Els premis es
lliuraran en el decurs dels actes
de Sant Jordi 2004.
Termini de presentació:
DIVENDRES 12 DE MARÇ
Lloc de presentació: Secretaria
de l'Ateneu L'Aliança
Organitza: Aliança i Ajuntament
Informació: Ateneu L'Aliança (c/
de L'Aliança, 17; 93 841 45 33;
serveis@ateneu-lalianca.org;
www. ateneu-lalianca.org).

BON NADAL
I FELIÇ
ANY NOU!
Les Festes de Nadal són un bon moment per dedicar un temps a la reflexió
i a l'acció solidària per avançar tots plegats cap a un futur amb més pau
i amb més justícia.
La Regidoria de Serveis Socials i l'Esplai organitzen la Campanya de Reis,
perquè els infants de famílies del poble amb dificultats econòmiques no
es quedin sense regals. Però la solidaritat no hauria de ser puntual, sinó
que s'hauria de mantenir durant tot l'any. Per això, l'equip de govern ha
decidit eliminar els lots de Nadal que es regalaven als regidors, als
treballadors municipals i a alguns avis del poble -que suposava una
despesa extraordinària de més de 27.000 euros-, i destinar 6.000 euros
d'aquesta partida a ajudar les famílies més necessitades del municipi al
llarg de l'any. Esperem que aquesta decisió sigui ben compresa. Bon
Nadal a tothom!
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