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per a transport (133,5 euros), 67 per a
sortides (el cost se sabrà a final de curs), 5
beques per a activitats extraescolars (270
euros) i 12 beques per a lescola bressol
(10.065 euros).



EL CEIP ROSA ORIOL INICIA EL
CURS ESCOLAR I CONTRIBUEIX
A LA CONFIGURACIÓ DE LA
CENTRALITAT DE CA LARTIGUES

3

UNA QUINZENA DE PERSONES
COMENCEN EL CURS
DAUXILIARS DAJUDA A DOMICILI

El nou CEIP Rosa Oriol, situat a Ca lArtigues,
va iniciar el curs escolar el 15 de setembre
amb tota normalitat. Aquesta escola,
juntament amb el centre cívic daquest barri,
comencen a configurar el que ha de ser una
de les tres centralitats del municipi, juntament
amb Palaudàries i lactual nucli urbà.

El curs de formació ocupacional dauxiliars
dajuda a domicili es va inaugurar el 27 de
setembre passat.

Aquesta escola, edificada provisionalment
en mòduls prefabricats, ha començat amb
46 alumnes de P3, P4 i P5. De tota manera,
ja des dara, lAjuntament treballa i manté
converses amb el Departament dEducació
de la Generalitat, perquè el curs vinent pugui
acollir tots els cursos.

Un grup de quinze persones, majoritàriament
de Lliçà dAmunt, però també dalgun altre
poble de la Vall del Tenes, es prepararan per
poder exercir una professió de gran demanda
dins del mercat laboral. El títol dauxiliar dajuda
a domicili obre les portes a treballar en serveis
socials, residències geriàtriques o, per lliure,
per tal dajudar famílies amb gent gran o
infants que necessiten atenció i suport.

El nou CEIP, dirigit per Carme Castany,
compta amb 4 mestres i una conserge, Felicita
Vega, que va guanyar el concurs convocat
per cobrir aquesta plaça.

Les classes teòriques acabaran al febrer i, fins
al març, es desenvoluparà el període de pràctiques.

Per altra banda, els pares i mares daquest
centre deducació ja sestan movent per constituir
lAMPA i organitzar activitats extraescolars.
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LAJUNTAMENT ATORGA
BEQUES ESCOLARS PER AL
CURS 2004-2005
Per a aquest curs escolar, shan concedit
143 beques per diferents conceptes, dun
total de 220 sol·licituds, la qual cosa
representa uns 47.228,5 euros.
 LAjuntament i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental han atorgat un total de 54
beques de menjador. El Consell Comarcal
nha donat 30 (17.591 euros) i lAjuntament
nha atorgat 24 (8.758,88 euros dins del
pressupost del 2004 i es preveurà una altra
quantitat en el pressupost del 2005).
 LAjuntament també ha concedit 69 beques
(4.550 euros) per a llibres i material, 3 beques



Encara hi ha la possibilitat daugmentar el grup; si
algú hi està interessat sha dadreçar a lAjuntament.
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CA LOLIVERES POT ESDEVENIR
EQUIPAMENT MUNICIPAL
LAjuntament ha donat el primer pas perquè
la masia de Ca lOliveres passi de zona de
verd privat a sistema dequipaments
col·lectius i sincorpori al patrimoni municipal.
Aquesta és la primera mostra, segons
lalcalde, Joaquim Ferriol, dun seguit de
propostes que busquen teixir un nucli urbà
més compacte i més viu, que alliberi més
espai públic i que permeti ladquisició, per al
poble, dedificacions significatives com a
equipaments municipals.
Segons Ferriol, la modificació urbanística
sha fet sense perjudicar ni tampoc enriquir
cap dels propietaris del sector.
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LAJUNTAMENT INICIA LINVENTARI
DEMPRESES I LA VALORACIÓ DEL
SEU IMPACTE AMBIENTAL
LAjuntament ha contractat lenginyeria
AGA-Q, SL perquè creï una base de dades
de les activitats industrials, comercials i
daltre índole econòmica del municipi i valori
i classifiqui aquestes empreses segons el
seu potencial impacte ambiental.
 La classificació es farà dacord amb les
exigències de la Llei 3/1998, dintervenció
integral de ladministració ambiental. També
es determinarà la situació administrativa i
legal de cada empresa en aquest àmbit.
Lestudi es preveu que duri tres mesos. Les
empreses de major risc potencial rebran, a
més, la visita personalitzada de lequip tècnic
per a una diagnosi més exhaustiva. Sutilitzaran
tècniques novedoses (PDA, GPS, càmera
digital) per georeferenciar la informació.
Daquesta manera, en paraules del regidor
de Medi Ambient, Ferran Miralles, lequip de
govern vol donar solució al dèficit dinformació
i control fins ara existent.
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EL GIRATORI DE CAN PADRÓS,
UNA ROTONDA RURAL
Amb larribada de la tardor, ja shan pogut
plantar els arbres, ametllers, del giratori de
can Padrós, la rotonda de la carretera de
Granolers que dóna accés al barri de can Xicota.
Lequip tècnic que ha dissenyat aquest
giratori ha volgut que sintegri plenament en
el paisatge rural que lenvolta, les feixes
dametllers i cereal que davallen pel vessant
de can Riereta fins a la carretera.
Per això, quan a can Riereta sembrin lordi
o el blat, també sen sembrarà al giratori; quan
les feixes es daurin pel juny, també ho farà el
giratori; i quan, pel febrer, els ametllers de
can Riereta esclatin de blanc, aquesta rotonda
rural, també .
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GRAN PARTICIPACIÓ EN LA
INAUGURACIÓ DEL CENTRE
CÍVIC I LESCOLA BRESSOL DE
PALAUDÀRIES
Multitud de persones es van aplegar a
Palaudàries, el dissabte 25 de setembre, per
participar en els actes dinauguració del centre
cívic i lescola bressol.
També es va inaugurar lasfaltatge del camí
de Palau, que millora la comunicació entre Lliçà
i Palau i descongestiona el trànsit dins els barris.
El conseller en cap, Josep Bargalló, va
inaugurar les instal·lacions i va elogiar lencert
de construir lescola bressol i el centre cívic
en un mateix edifici.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va incidir en la
puntualitat en què sha desenvolupat el projecte
Iva aprofitar la presència del conseller per
recordar la necessitat de la construcció del
CEIP Miquel Martí i Pol i reclamar un consultori
mèdic, dues infraestructures importants per
consolidar la centralitat de Palaudàries.
Un portaveu de la Mesa Cívica Palaudàries
va exposar que aquests són uns equipaments
importants per a la millora de la qualitat de
vida de tots els lliçanencs i lliçanenques, de
tots els barris, però que cal continuar
treballant en la millora dels serveis bàsics per
a la població i, en aquest sentit, també va
reclamar un consultori mèdic.
La coordinadora de lEscola Bressol
Municipal Palaudàries va dir que els infants
de Lliçà ja tenen una altra casa fent referència
a lescola bressol com a complement, mai
substitució, de la família.
La inauguració va comptar amb una
arrossada popular i jocs i berenar infantils,
tot molt concorregut.
També es va fer la presentació del primer
número de La revista de Lliçà, dedicat a
lensenyament, que va anar acompanyada
duna conferència sobre el tema a càrrec de
Maria Carme Bernal, professora de la
Universitat de Vic i vinculada a lAssociació
Rosa Sensat.

* Concurs de fotografia Memorial Joan
Soley: "Espais arbrats i arbres singulars de Lliçà d'Amunt"
Admissió d'obres: DE L'1 AL 21 D'OCTUBRE, de dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a
20 h, i divendres, de 8 a 14 h, a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
Veredicte: DISSABTE 23 DOCTUBRE, a les 18 h, a la sala polivalent de ledifici de la
Policia local.

* Concurs fotogràfic: "Enfoca la Festa Major"

Admissió d'obres: FINS AL 29 DOCTUBRE, a les 14 h, a la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament
Veredicte: DISSABTE 30 DOCTUBRE, a les 18 h, a la sala polivalent de ledifici de la
Policia local.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

TALLER: AUTOESTIMA,
2n NIVELL
A càrrec de la psicòloga
Esmeralda Ponce. Pensat per
a les persones que ja han fet
el primer nivell.
Dies: DILLUNS, DEL 18
DOCTUBRE AL 20 DE
DESEMBRE
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: sala polivalent dEls
Galliners
Inscripcions: Ajuntament
Preu: 12 euros

XERRADA: PERSONES
AMB DISMINUCIÓ I
SEXUALITAT
A càrrec dun tècnic de la
Diputació. Oberta a tota la
població, especialment per a
aquelles famílies amb alguna
persona disminuïda.
Dia: DIJOUS 28 D'OCTUBRE
Hora: 18.30 h
Lloc: CAP Vall del Tenes

TALLER: CUINA
FESTIVA PER A JOVES
A càrrec d'Alifrés, SA.
Dies: DIMECRES, DEL 3 DE
NOVEMBRE AL 20 DE
DESEMBRE
Hora: de 19 a 21 h
Lloc: Cuina del CEIP Miquel
Martí i Pol
Inscripcions: Ajuntament, fins
al 2 de novembre
Preu: 20 euros
Places limitades.

CONFERÈNCIA:
"ACCIONS
INDIVIDUALS PER
CONTRIBUIR A UNA
GLOBALITZACIÓ MÉS
JUSTA"

A càrrec d'Eduard Ibáñez,
director de la Fundació
Justícia i Pau.
Dia: DIJOUS 21 D'OCTUBRE
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Ca
l'Artigues

TALLER: INTERNET
Programa I tu, perquè no?
de la Diputació de Barcelona.
Adreçat a la gent gran amb
carnet dusuari del Casal
dAvis. Cal demanar tanda.
Dies: DILLUNS
Hora: a partir de les 16 h
Lloc: Casal dAvis

TALLER: MEMÒRIA
6a edició. Encara queden
places. Adreçat a la gent gran
amb carnet dusuari del Casal
dAvis.
Més informació i inscripcions:
Casal dAvis

LES ENTITATS
PROPOSEN:
PETANCA
Dies: DE DILLUNS A
DIVENDRES
Hora: d11 a 13 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal
dAvis

TALLER DE CANASTA
(JOC DE CARTES)
Dia: DIJOUS
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Casal dAvis
Organitza: Associació Casal
dAvis

BALL AMB MÚSICA EN
DIRECTE
Dies: DIVENDRES

Lliçà en 5 minuts
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Hora: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Casal dAvis
Organitza: Associació Casal
dAvis

ACTIVITAT INFANTIL:
TEATRE
El petit petit príncep a càrrec
de la Companyia La
Mandarina.
Dia: DIUMENGE 17
D'OCTUBRE
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu LAliança
Organitza: Ateneu LAliança

EXCURSIÓ: A
TORREDEMBARRA
Bufet lliure.
Dia: DISSABTE 23
D'OCTUBRE
Més informació i inscripcions:
dijous, a partir de les 17 h, al
Casal dAvis
Preu: 28,50 euros
Organitza: Associació Casal
dAvis

FESTA DE LA
CASTANYADA
Sorpreses per a tots els
assistents.
Dia: DIVENDRES 5 DE
NOVEMBRE
Més informació i venda de
tiquets anticipats: divendres
Preu: 3 euros
Organitza: Ass. Casal dAvis

CURSOS DE
FOTOGRAFIA I
MUSICOTERÀPIA
Informació, inscripcions i data
de la xerrada informativa:
Imma (93 841 71 12)
Organitza: Associació de
Dones del Tenes

La participació
ciutadana, ens la
creiem!
Si bé és cert que els representants polítics dels ajuntaments estan acreditats pels resultats electorals
per poder portar a terme les accions que tenen programades, es poden nodrir de la participació ciutadana
per aconseguir que les seves polítiques municipals tinguin un grau més alt de satisfacció de la ciutadania.
A Lliçà dAmunt, des de la responsabilitat de governar el nostre Ajuntament, creiem fermament que,
per tal davançar cap a una política justa, adequada, equilibrada i sostenible, hem de treballar amb la
corresponsabilitat de la ciutadania, tenint en compte tots els sectors de la població. No només són bones
intencions, Lliçà camina clarament en aquesta direcció i en són bona prova:
- La consulta juvenil per a la diagnosi de la realitat daquest sector en lelaboració del Pla local de
joventut.
- Laprovació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) on es reflecteix de forma reglamentada com i de
quina forma es pot participar en diferents òrgans (Ple municipal, Consell Municipal de Participació
Ciutadana...).
- La constitució duna mesa cívica per definir i dissenyar els objectius i el funcionament del Centre Cívic
Palaudàries.
- La consulta ciutadana digues la teva! referent als pressupostos del 2005 i les reunions específiques
amb entitats i associacions sobre aquest mateix tema.
- El procés dinformació i de participació ciutadana mitjançant NIP (Nucli dIntervenció Participativa)
sobre la implantació dindústries a la nostra població.
Aquest Ajuntament vol apostar pel diàleg, el consens i la participació, utilitzant totes les eines al nostre
abast i oferint els espais suficients que permetin a cadascú, des de la seva responsabilitat, afavorir una
democràcia participativa.

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
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
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