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LAJUNTAMENT REDUEIX EL COST
DE LIBI A LES FAMÍLES
NOMBROSES

LA GENERALITAT DÓNA SUPORT
ECONÒMIC A LES PERSONES AMB
DEPENDÈNCIA

LA REORGANITZACIÓ DEL
TRÀNSIT AL BARRI DE SANT
BALDIRI CONTINUA

EL CONSELL SECTORIAL DE
CULTURA COMENÇA A
CONFIGURAR-SE

Les ordenances municipals del 2005 incorporen
una novetat. Els titulars de limpost sobre béns
immobles (IBI) amb carnet de família nombrosa i
un immoble on visqui habitualment que no
sobrepassi el valor cadastral de 42.553,20 euros,
poden demanar una bonificació del 10% de la quota
de limpost daquest immoble.

La Generalitat ha obert la convocatòria per sol·licitar
ajuts de suport a les persones amb dependència,
inclosos dins del programa Viure en Família del
Departament de Benestar Social. Aquests ajuts es
poden demanar fins a loctubre.

Continuant amb la reorganització del trànsit al barri
de Sant Baldiri, shan delimitat els aparcaments i
les zones de càrrega i descàrrega dels carrers Jaume
I, Baronia de Montbui i Anselm Clavé.

El Consell Sectorial de Cultura va tenir la seva
primera reunió oficial el passat 19 de febrer.

La sol·licitud sha de fer a lOficina dAtenció al
Ciutadà (OAC), a través duna instància, o a
lOrganisme de Gestió Tributària (ORGT). Sha de
presentar el títol vigent de família nombrosa, una
còpia del rebut anual de lIBI i un certificat
dempadronament.
Si la sol·licitud es fa abans de l1 dabril, la
bonificació serà efectiva aquest any, però si es fa
a partir de l1 dabril i abans del 31 de desembre,
serà efectiva lany vinent.
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LES FAMÍLIES A PARTIR DE
QUATRE MEMBRES TINDRAN MÉS
AIGUA AL MATEIX PREU
A partir de l1 dabril, lAgència Catalana de lAigua
(ACA) possibilitarà a les famílies de 4 o més
membres que facin un consum daigua superior als
10 m³ mensuals dincrementar 3 m³ daigua
mensuals per persona al mateix cost el m³, sense
passar al bloc següent, que té un preu més elevat.
 Per beneficiar-se daquesta ampliació, cal omplir
un formulari que es pot trobar al web de lACA
(www.aca@gencat.net), a Sorea i a lAjuntament.
El formulari sha de presentar, de manera presencial
o per correu certificat, a lACA, Sorea o lAjuntament,
abans de l1 dabril. Aquesta gestió també es pot
fer mitjançant ladreça de correu electrònic
aca@gencat.net, annexant el formulari.
Telèfon dinformació: 902 012 345.

no t íc ie s

La quantitat de lajut és de 240,40 euros mensuals
i el poden sol·licitar les persones següents: infants
de 0-5 anys amb plurideficiència, amb una
disminució igual o superior al 75%; persones de
6-64 anys amb una disminució igual o superior al
75% i que superin el barem de tercera persona, és
a dir, que necessitin una altra persona per
desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària;
persones de 6-64 anys amb una disminució igual
o superior al 75% derivada de malaltia mental;
persones de més de 65 anys amb un nivell de
dependència sever o moderat dacord amb els
criteris establerts per la Generalitat.
Per rebre més informació o per sol·licitar els ajuts,
cal demanar hora per parlar amb lÀrea de Serveis
Socials de lAjuntament trucant al 93 841 52 25.
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LLIÇÀ DAMUNT PARTICIPA AMB
UNA PONÈNCIA EN UNA JORNADA
DE LAMTU
La Regidoria de Mobilitat de lAjuntament va
participar a la jornada Els reptes del transport
urbà i interurbà de les corones
metropolitanes, organitzada per lAgrupació de
Municipis amb Transport Urbà (AMTU).
Lliçà dAmunt va oferir la ponència Poblacions
i zones de baixa densitat. El cas de Lliçà dAmunt,
com a pionera a oferir un servei de bus urbà.
Durant aquesta jornada, el secretari general de
Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va anunciar
que properamet signaria amb lAMTU un conveni
segons el qual la Generalitat aportarà 1,5 milions
deuros destinats a millorar el servei del transport
urbà daquests municipis.

En el carrer Jaume I, també shan pintat la parada
del bus escolar.
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LAJUNTAMENT CONTINUA
ASFALTANT CARRERS
En el marc dels convenis signats amb els barris,
darrerament lAjuntament ha asfaltat uns 12.500
m2 de carrers que estaven en mal estat.
Shan asfaltat els carrers Pau Casals (Pinedes del
Vallès), Costa i Llobera, Joan Alcover, Santiago
Rossinyol, Josep Carner, Turó de les Perdius i Àngel
Guimerà (Can Salgot) i Doctor Bonet (centre urbà).
 Daltra banda, conjuntament amb lAjuntament
de Palau-Solità i Plegamans, sha asfaltat el tram
del carrer Creu de Baduell (Can Rovira) que va des
del carrer Estany de Salses fins al carrer Estany de
Colomers, un tram de 1.200 m2 que estava en mal
estat; lAjuntament de Lliçà dAmunt ha assumit la
meitat del cost.
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EL LLIÇANENC JOSÉ EXPÓSITO,
AVI CENTENARI
El lliçanenc José Expósito Méndez, de Ca lEsteper,
va celebrar 100 anys el passat 12 de febrer.
El mateix dia de laniversari, lavi va rebre la visita
de representants de la Generalitat de Catalunya,
lAjuntament de Lliçà dAmunt i la Comissió
dHomenatge a la Vellesa del municipi, que el van
felicitar i obsequiar per lefemèride.

En aquesta reunió es va consensuar un reglament
de funcionament, que haurà daprovar el Ple, i es
va aprovar la incorporació al Consell de tres persones
significatives dins làmbit cultural del municipi ,
juntament amb el regidor de Cultura i un representant
de cada entitat cultural, tal com exposa el ROM.
També es va acceptar la proposta de creació duna
Comissió de Festes que seguirà de prop
lorganització de la Festa Major denguany, que ja
ha iniciat la Regidoria de Cultura, i lany vinent ja
sintegrarà en lorganització. Aviat informarem què
cal fer per formar-ne part.
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LLIÇÀ DAMUNT DIU SI A LA
CONSTITUCIÓ EUROPEA AMB UNA
PARTICIPACIÓ MOLT BAIXA
El resultat de Lliçà dAmunt en el referèndum del
20 de febrer sobre la Constitució Europea ha estat
dun 68 % de vots positius (2.254), 26 % de vots
negatius (877), 6 % de vots en blanc (189) i 13
vots nuls.
La participació dels lliçanencs en aquest
referèndum ha estat del 35%, més baixa que la
mitjana de la comarca i de Catalunya (3.333 votants
sobre un cens de 9.617).
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LLIÇÀ DAMUNT COMMEMORA EL
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Les diferents regidories de lAjuntament estan
preparant la programació denguany del Pla dIgualtat
dOportunitats. Aquesta programació començarà al
març, coincidint amb la celebració del Dia
Internacional de la Dona, i sallargarà fins a final
dany. Les primeres activitats seran un cinefòrum
i dos cursos, de creixement personal i de cuina i
habilitats domèstiques.
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LES PREINSCRIPCIONS ESCOLARS TINDRAN LLOC DESPRÉS DE
SETMANA SANTA
El període de preinscripcions per als centres escolars deducació infantil de segon cicle, primària i
secundària obligatòria serà després de Setmana Santa, del 4 al 15 dabril. Les preinscripcions de les
escoles bressol municipals i de lescola municipal de música seran del 2 al 13 de maig. Les preinscripcions
del batxillerat, del 17 al 27 de maig. Tota la informació sobre aquesta qüestió es donarà durant les jornades
de portes obertes que faran les escoles bressol municipals, els CEIP i lIES del municipi.

ELS CENTRES EDUCATIUS FAN UNA JORNADA DE PORTES OBERTES
Abans de linici del període de preinscripcions escolars, les escoles bressol municipals, els CEIP i lIES
faran una jornada de portes obertes durant la qual es donarà tota la informació referent a les preinscripcions.
El calendari daquesta jornada és el següent:
- CEIP Sant Baldiri: 9 de març, de 15 a 18 h
- CEIP Miquel Martí i Pol: 9 de març, de 16.30 a 19 h
- CEIP Països Catalans: 9 de març, de 17 a 19.30 h
- CEIP Rosa Oriol: 9 de març, de 16.30 a 19 h
- IES Lliçà: 2 dabril, de 10 a 13 h
- Escola Bressol Municipal LEspurna: 16 dabril, de 10 a 13 h
- Escola Bressol Municipal Palaudàries: 16 dabril, de 10 a 13 h

ZONES DINFLUÈNCIA
Recordem que el Departament dEducació de la Generalitat ha agrupat els barris del municipi en diferents
àrees dinfluència o àrees territorials de proximitat del domicili dels alumnes als centres educatius. Aquest
fet implica que els alumnes inscrits dintre duna àrea dinfluència tenen més punts per anar al centre de
la seva àrea que en un altre centre. Les àrees dinfluència són les següents:
Per als CEIP:
Zona 1 (la Serra): CEIP Rosa Oriol Anguera (P3, P4, P5 i 1r). Comprèn els barris de Ca lArtigues, Ca
lEsteper, Can Costa i Pinedes del Vallès;
Zona 2 (el Pla): CEIP Sant Baldiri i CEIP Països Catalans. Inclou els barris de Can Farell, Can Franquesa,
Can Xicota, El Pinar, Les Oliveres, Nucli urbà, Pineda Feu, Barri Xicota, Santa Justa, Migdia, Marlès, La
Serra-Ballestà, La Cruïlla, El Pla i Can Peret Manent;
Zona 3 (Palaudàries): CEIP Miquel Martí i Pol. Comprèn els barris de Can Lledó, Can Roure, Can Rovira,
Can Salgot, Mas Bo, Palaudalba i Palaudàries.
Per a les escoles bressol municipals:
Zona A (el Pla): Escola Bressol Municipal LEspurna. Comprèn els barris de Can Farell, Ca lArtigues, Can
Franquesa, Can Xicota, El Pinar, Les Oliveres, Nucli urbà, Pineda Feu, Barri Xicota, Santa Justa, Migdia,
Marlès, La Serra-Ballestà, La Cruïlla, El Pla i Can Peret Manent;
Zona B (Palaudàries): Escola Bressol Municipal Palaudàries. Inclou els barris de Can Costa, Ca lEsteper,
Pinedes del Vallès, Can Lledó, Can Roure, Can Rovira, Can Salgot, Mas Bo, Palaudalba i Palaudàries.

* Sagalés dobla la freqüència dels autobusos de Caldes a Granollers

Lempresa de transports de viatgers Sagalés ha doblat el nombre de serveis de la línia dautobús entre
Caldes, Lliçà dAmunt i Granollers. Ara hi ha un autobús cada hora.

* Cursos de català

Les persones que vulguin inscriures als cursos de català Nivell Bàsic 1 i Nivell Intermedi 2 que es
faran a Lliçà dAmunt encara poden fer-ho fins a l11 de març, els divendres, de 10 a 13 h, al Consorci
de Normalització Lingüística del Vallès Oriental (avinguda del Parc, 9, 4a planta, de Granollers, tel.
93 870 41 30).
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Per als CEIP:

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
Dins de la programació denguany
del Pla dIgualtat dOportunitats
i amb motiu del Dia Internacional
de la Dona Treballadora:
CINEFÒRUM

Las mujeres de verdad
tienen curvas,

a càrrec de Drac Màgic.
Dia: dimarts 7 de març
Hora: de 18 h
Lloc: Sala polivalent del recinte
municipal dEls Galliners
Servei de cangur gratuït: sol·licituds
abans del 4 de març al telèfon 93 860
72 20
CURS

Creixement personal,

Per a les escoles bressol municipals:

a càrrec de la psicòloga Esmeralda
Ponce.
Dies: dijous, del 17 de març al 5 de
maig
Hora: de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: de l1 a l11 de març a
lAjuntament; places limitades
Preu: 12 euros
Servei de cangur gratuït: sol·licituds
abans de l11 de març al telèfon 93 860
72 20
CURS

Cuina i habilitats
domèstiques,

a càrrec del restaurant 36 Cadires
i Neus Miró, dEl racó de la Planxa.
Adreçat a joves.
Dies: dilluns, de l11 dabril al 30 de
maig
Hora: de 19 a 21 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Inscripcions: abans del 31 de març a
lAjuntament i al Punt dInformació
Juvenil
Preu: 20 euros
CURS

Conèixer Catalunya

Curs dintroducció a la cultura
catalana, adreçat a persones amb
coneixements bàsics de català.
Dies: dimarts dabril i maig (8 sessions)
Hora: de 19.30 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: de l1 al 18 de març, a
lAjuntament

agenda

CURS

SOPAR

Djambé,

Sopar de germanor,

LES ENTITATS
PROPOSEN:

XERRADA

a càrrec de Xavier García, del grup
de percussió La Timba. Cal portar
els instruments.
Dies: dimecres del 13 dabril al 22 de
juny (11 sessions)
Hora: de 19 a 20.30 h
Lloc: sala de lantic PIJ, al recinte
municipal dEls Galliners
Inscripcions: fins al 6 dabril, a lactual
PIJ, a la Biblioteca municipal IES Lliçà.
Mínim 6 persones. Places limitades.
Preu: 25 euros

TALLER

Patchwork (costura),

amb motiu del Dia Internacional
de la Dona. Gratuït durant el mes
de març per a totes les dones que
shi apuntin.
Dia: dilluns
Hora: dues hores entre les 17 i les 20h
Lloc: Aula Artística
Informació i inscripcions: Aula
Artística o deixar nom i telèfon al telèfon
666 564 961 (Punt dInformació Juvenil),
de 17 a 20 h, i lAula Artística es posarà
en contacte
Organitza: Aula Artística
XERRADA

amb motiu del Dia Internacional
de la Dona Treballadora.
Dia: divendres 18 de març
Hora: 21 h
Lloc: CEIP Països Catalans
Inscripcions: Casal dAvis, Ajuntament
i Associació Dones del Tenes (dimecres,
de 18 a 20 h, al recinte municipal dEls
Galliners o a través del telèfon 93 841
71 23)
Preu aproximat: sòcies, 13 euros; no
sòcies, 16 euros
Organitza: Associació Dones del Tenes
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Pensant el
Centre Urbà

De la pobresa a
lexclusió social. Cap a on
anem?,
a càrrec de Joan Subirats,
politòleg.
Dia: dijous 10 de març
Hora: 20 h
Lloc: Casal dAvis
Organitza: el ganxo
TALLER

Expressió i teatre

Dia: dimarts
Hora: de 18.30 a 20 h
Lloc: sala polivalent del recinte municipal
dEls Galliners
Informació i inscripcions: Montse
(93 844 84 99)
Organitza: Associació Dones del Tenes

Presentació del Projecte
2005 i valoració del
Projecte 2004
CURS
Patronatge industrial per Anglès de supervivència
a 50 dones a Tànger
Informació i inscripcions: Imma (93
Soferiran pastes marroquines i te
verd, i hi haurà venda de productes
de comerç just.
Dia: dissabte 5 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: ateneu laliança
Organitza: Lliçà Solidari i Regidoria de
Cooperació de lAjuntament

Lliçà en 5 minuts

841 71 12)
Organitza: Associació Dones del Tenes
CURS

Microgimnàs

Et fa mal lesquena? Tens dolor
postural o daltres? Classes matí
o tarda.
Informació i inscripcions: Imma (93
841 71 12)
Organitza: Associació Dones del Tenes
SESSIÓ

Tapersex

Informació: Imma (93 841 71 12)
Organitza: Associació Dones del Tenes

Tenim un poble sense un centre clar, sense una plaça major, sense eixos comercials,
esquarterat per dues carreteres, arquitectònicament lleig. Però tenim, també, la
rara oportunitat de poder construir aquest centre perquè disposem dun gran espai
entre el carrer de lAliança i el parc de can Godanya, al llarg de lavinguda Països
Catalans, encara per edificar.
LAjuntament va convocar la ciutadania, els dies 4 i 5 de febrer, per pensar, junts,
el centre urbà del futur; i aquesta va respondre. Els grups de treball de ciutadans,
entitats, tècnics, polítics, joves i agents econòmics es van emplenar.
Els resultats els publicarem amb detall més endavant, quan els tècnics tanquin
linforme de conclusions. No obstant, podem avançar que la gent demana que el
nou Centre respecti el torrent Merdanç, que alliberi el nucli urbà del trànsit de pas
i relligui els barris avui esquarterats per les carreteres, que ofereixi vies cíviques
i peatonals, que tingui molt en compte laparcament i que sigui arquitectònicament
divers i de qualitat.
El poble ha parlat i ara toca als arquitectes mirar de donar respostes. Quan hi hagi
propostes, les tornarem a portar davant la gent: perquè la participació, a Lliçà,
ens la creiem. I ho estem demostrant amb fets.

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
Edita: Ajuntament de Lliçà dAmunt  Disseny: Miquel Llach  Imprimeix: Duran Arts Gràfiques  Paper ecològic  Dip. Leg. B-42.214-2003 . Exemplar gratuït

