
butlletí quinzenal d'informació municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt / 15 de març de 2004butlletí quinzenal d'informació municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt / 15 de març de 2004

•••••••••••••••••••••••••••••••••••2

PROPERA INAUGURACIÓ DEL
LOCAL SOCIAL DE CAN XICOTA

A finals de març és prevista la inauguració
del local social de Can Xicota.

• El local social consta d'una sala polivalent
amb un bar, un magatzem, una sala de
reunions, uns lavabos adaptats i un porxo.

• Al voltant del local social hi ha una zona
lúdica i de repòs, amb jocs, bancs i una font,
i una zona esportiva, amb una pista de
formigó i dues pistes de petanca.

L'AJUNTAMENT REVISA EL
CONTRACTE DEL SERVEI DE
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Durant els darrers mesos, l'Ajuntament
ha elaborat una estadística sobre els
costos i la gestió de la recollida
d'escombraries. Segons el regidor de Medi
Ambient, Ferran Miralles, l'Ajuntament no
està satisfet amb l'actual sistema de
recollida d'escombraries i espera poder
millorar-lo substancialment.

• L'administració local ha encarregat una
anàlisi de les dades estadístiques a l'empresa
ENT, "de solvència i independència
contrastada en el sector", perquè miri si és
possible optimitzar el sistema actual o si un
canvi de model de recollida d'escombraries,
com pot ser el sistema porta a porta, és
viable al poble.
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L'AJUNTAMENT MILLORA EL
RECORREGUT DE LES LÍNIES
LA2 I LA3 DEL BUS URBÀ

Per tal d'agilitzar la circulació del bus urbà,
l'Ajuntament ha fixat en una sola banda
l'aparcament d'alguns trams de carrers
dels barris per on circulen les línies LA2 i
LA3 del transport urbà.

• S'ha regularitzat l'aparcament en alguns
trams de carrers dels barris de Can Farell,
Ca l'Artigues, Can Costa i Pinedes del Vallès.

• A Ca l'Artigues també s'ha canviat de dos
a un sol sentit de la circulació els carrers de
l'Empordà, de Marina i un tram del carrer de
la Garrotxa.

• A Can Xicota, el bus urbà passa per la
nova rotonda de la carretera de Granollers i,
per tant, ha variat una mica el recorregut.

LA FLOTA DE VEHICLES
MUNICIPALS I ELS BUSOS
URBANS UTILITZARAN
BIODIÈSEL

L'Ajuntament ha decidit que la flota de
vehicles municipals i els busos urbans
utilitzin biodièsel, un nou combustible que
redueix la contaminació, és renovable i
econòmic.

• Els vehicles de la Policia Local, dels
repartidors i dels serveis tècnics han
començat a utilitzar biodièsel i, durant les
properes setmanes, s'incorporarà aquest nou
combustible a la resta de vehicles de la flota
municipal i als busos urbans.

• El biodièsel reemplaça el gasoil fòssil en
motors dièsel amb el mateix rendiment
energètic i, actualment, amb el mateix preu.
És un combustible d'origen vegetal, que es
fabrica a partir d'oli vegetal, nou o usat. El
biodièsel redueix la contaminació, és 100%
biodegradable i permet un estalvi substancial
dels costos de producció.
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EL LOCAL SOCIAL DE MAS BO I
CAN LLEDÓ TÉ UNA NOVA PISTA
POLIVALENT
Aquest mes de març quedarà enllestida la
nova pista polivalent del local social de
Mas Bo i Can Lledó.

• L'antiga pista de sauló s'ha substituït per
una nova pista de formigó, de 22 x 44 metres,
amb el drenatge corresponent, apta per a
desenvolupar-hi diferents activitats i esports
com el futbol sala, el bàsquet o l'handbol.

LES OBRES DEL CENTRE CÍVÍC
I L'ESCOLA BRESSOL DE
PALAUDALBA S'HAN REINICIAT

Després de la modificació del projecte del
centre cívic de Palaudalba per tal d'incloure-
hi una nova escola bressol, s'han reiniciat
les obres d'aquest nou projecte.

• Seguint els tràmits legals, es va tornar a
fer un concurs per adjudicar les obres del
nou projecte i s'ha contractat l'empresa VOPI4
per dur-les a terme, durant un termini de sis
mesos.
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A PARTIR DEL 15 DE MARÇ ESTÀ
PROHIBIT FER FOC I EL 15 DE
JUNY LES PARCEL·LES HAN
D'ESTAR NETES

En aplicació de la normativa de mesures de
prevenció d'incendis forestals, durant el període
comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre,
està prohibit fer foc. D'altra banda, en aplicació
de l'Ordenança municipal de Policia i Bon Govern
i de la nova Llei 5/2003, de prevenció d'incendis
forestals en urbanitzacions, els titulars de
parcel·les han de mantenir-les netes i
desbrossades , sense excés de vegetació, abans
del 15 de juny.

• En els terrenys forestals siguin o no
poblats d'espècies i a la franja de 500
metres que els envolta resta prohibit
encendre foc per a qualsevol tipus
d'activitat. No obstant, el Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya podrà concedir
autoritzacions per realitzar activitats de les
relacionades anteriorment. Per obtenir
l'autorització, les persones que hagin de
fer foc han de presentar una sol·licitud amb
indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer
a l'Ajuntament.

• Amb la nova llei, no desbrossar la
parcel·la es considera una infracció molt
greu, amb sanció que pot oscil·lar entre
els 10.001 i 100.000 euros. Es recomana
triturar les restes vegetals generades i
escampar-les a la mateixa parcel·la. Com
a alternativa es poden portar a la deixalleria
(av. Països Catalans, 8, centre urbà), que
està oberta de dimarts a diumenge, telèfon:
93 841 58 71). Les restes no es poden
cremar.
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• Abans de dos mesos, s'espera disposar
de dades suficients per poder formular un
nou plec de condicions del servei de recollida
d'escombraries per optimitzar la logística
actual, minimitzar el cost econòmic i permetre
la prestació de nous i millors serveis, amb
l'objectiu de treure un nou concurs
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LA REGIDORIA DE JOVENTUT
EXPOSA LES CONCLUSIONS DE
LA CONSULTA ALS JOVES
Dins del procediment per a l'elaboració del
Pla local de joventut, l'Ajuntament ha dut
a terme, en diferents dies, una consulta a
grups de joves, dividits per edats.

• El dissabte 20 de març, a les 11 del matí,
a la sala polivalent del recinte municipal d'Els
Galliners, s'ha convocat tots els joves del
poble i tota la gent que vulgui per presentar
la informació obtinguda en aquesta consulta,
que servirà per fer un diagnòstic de la realitat
juvenil municipal i elaborar un Pla local de
joventut adequat.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:

 * Concursos públics:
 L'Ajuntament ha tret a concurs la redacció del projecte i l'execució posterior de les obres de
pavimentació del camí de Ca l'Artigues a Can Farell i l'execució de les obres del projecte de

pavimentació del camí de Can Magrana, que uneix els barris de Pinedes del Vallès i Can Costa.

* Nova entrada a l'Escola Bressol L'Espurna:
L'accés a l'Escola Bressol L'Espurna ha canviat del carrer de Mossèn Blancafort al carrer

de la Sagrera.
* Ajuts complementaris a les pensions de viduïtat:

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha obert la
convocatòria d'enguany. Per a més informació: Serveis Socials de l'Ajuntament o oficines
de Benestar Social de la Generalitat. Es poden recollir els impresos de sol·licitud a l'Oficina

d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Lliçà en 5 minuts
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Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,

i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75

llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80

TALLER: CUINA PER A
JOVES

A càrrec d'Alifrés, SA

Dies: DIMECRES, DEL 17 DE
MARÇ AL 28 D'ABRIL
Hora: de 20 a 22 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Inscripcions: fins al 16 de març
a l'Ajuntament
Preu: 20 euros
* Dins del programa d'activitats
d'enguany del Pla d'Igualtat.

TEATRE: DONES COM JO

Heroïnes de Segarra a càrrec
de la Companyia de Teresa
Cunillé.

Dies: DIUMENGE 21 DE MARÇ
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: 3 euros
- menors de 12 anys, gratuït
- joves (de 12 a 29 anys) i gent
gran (majors de 65 anys), 1 euro
* Dins del programa
d'activitats d'enguany del Pla
d'Igualtat.

SORTIDA AL TEATRE

Maria Rosa d'Àngel Guimerà,
al Teatre Nacional de
Catalunya. Dirigida per Àngel
Alonso i interpretada per
Marta Calvó, Maife Gil, Lluís
Soler i Pep Torrents. En la
propera sortida al teatre
s'anirà a veure Il Mondo della
luna.

Dia: DIVENDRES 16 D'ABRIL
Hora de sortida: 19.30 h
Lloc de sortida: davant de
l'Ajuntament
Inscripcions: abans de l'1
d'abril a l'Ajuntament de 9 a
14 h
Preu: 22.75 euros

SETMANA DE LA PAU

Activitats i xerrades al voltant
del tema de la pau. Lliçà
Solidari demana ajuts per
subvencionar un projecte de
solidaritat.

Dies: DEL DILLUNS 15 AL
DIVENDRES 19 DE MARÇ
Lloc: a les tres escoles del
poble
Organitza: Lliçà Solidari
Per a més informació: Lliçà
Solidari, Apartat de Correus
número 78 - 08186 Lliçà
d'Amunt; tel. 93 860 70 19;
c/e llicasolidari@terra.es

SÒMNITS

Final de la primera edició del
Concurs de monòlegs
Sòmnits-Somriures. Convidat
sorpresa.

Dia: DIVENDRES 19 DE MARÇ
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: gratuït
Organitza: Ateneu L'Aliança

SORTIDA AMB BTT

Volta Lliçà-Gallecs (30
quilòmetres, 150 metres de
desnivell, dificultat baixa).

Dia: DIUMENGE 21 DE MARÇ
Hora de trobada: 8 h
Lloc de trobada: Bar de l'Ateneu
L'Aliança
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt Concos

XERRADA FORMATIVA
SOBRE EL MÓN DE LA
BTT

Preparació física per a la
pràctica de la BTT a càrrec de
Leonardo Aren, preparador físic
i entrenador de ciclistes de BTT.

Després de més d'un any de treball, es presentarà el Programa d'atenció envers la
violència domèstica i d'una Guia pràctica davant els maltractaments, el dimarts 30 de
març, a les vuit del vespre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Lliçà de Vall.

És una feina de la qual estem molt orgullosos i contents, ja que els quatre municipis
de la Vall del Tenes han estat capaços d'unir esforços i il·lusió per elaborar un únic
protocol d'actuació contra la violència domèstica i crear un circuit per atendre les
demandes per maltractaments, on intervenen tots els agents socials (serveis sanitaris,
serveis socials i policia local).

Els successos de maltractaments no perden actualitat informativa i commocionen els
ciutadans. Però, la gran majoria d'abusos no arriben a convertir-se en denúncies. Per
això, aquest pla d'actuació inclou mesures per buscar i prevenir les situacions de
violència domèstica i per tractar no només la víctima sinó també l'agressor.

Des d'aquí volem felicitar a tothom que ha intervingut en aquest treball. Aquest és un
exemple a seguir en molts temes importants pels nostres pobles on cal ajuntar esforços
professionals i polítics per anar avançant.

LES ENTITATS
PROPOSEN:

Dia: DIMECRES 24 DE MARÇ
Hora: 21.30 h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt Concos

CINEMA

Kamchatka del director Marcelo
Piñeyro.

Dia: DIVENDRES 26 DE MARÇ
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

BALL DE LA RODA

Colles de gitanes convidades:
Martorelles, Barberà del Vallès,
Mollet del Vallès i Mas-Rampinyo.
Amb l'orquestra Decaros.

Dia: DIUMENGE 28 DE MARÇ
Hora: 17 h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: Colla de gitanes

CURSOS DE FOTOGRAFIA
I D'HERBES MEDICINALS

Cursos teòrics i pràctics de
fotografia en blanc i negre i
revelatge, i d'herbes medicinals.

Informació i inscripcions: Imma
(tel. 666 72 88 94).
Organitza: Associació de Dones
del Tenes
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

CURSOS D'INFORMÀTICA
I COMPTABILITAT

Curs de comptabilitat pràctica
(simplificada i informàtica): inici
a finals de març.
Curs avançat de Word i Excel:
inici a principis d'abril.

Informació i inscripcions:
Acadèmia In form@'t, c. d'Anselm
Clavé, 63 - tel. 93 841 46 12 -
c/e nagssl@yahoo.es (tardes).
Organitza: Acadèmia In form@'t

Junts contra la
violència

domèstica


