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LASFALTATGE DE CARRERS A
PALAUDALBA, EN MARXA

LA POLICIA LOCAL RENOVA UN
VEHICLE

LA II NIT DE LESPORT ES POSA
EN MARXA

EL CEIP MIQUEL MARTÍ I POL
CELEBRA LA I SETMANA CULTURAL

El passat mes dabril es van iniciar els treballs
dasfaltatge de carrers al barri de Palaudalba. Les
obres es van adjudicar a lempresa Asfaltos del
Vallès, perquè va presentar loferta més econòmica.

LAjuntament ha dotat la Policia Local dun cotxe
patrulla nou i més adequat, en substitució dun altre
i coincidint amb la finalització del contracte de
rènting del cotxe patrulla vell.

La segona edició de la Nit de lEsport, que tindrà
lloc el dissabte 18 de juny, tornarà a premiar entitats
esportives i esportistes locals per la seva trajectòria
esportiva durant la darrera temporada.

El CEIP Miquel Martí i Pol va celebrar la I Setmana
Cultural, del 18 al 22 dabril, coincidint amb la
setmana de Sant Jordi.

Prèviament, es van realitzar les connexions de
clavegueram pendents, a càrrec de lempresa
Drenatges Urbans del Besòs.

Daquesta manera, la Policia Local ha incorporat
a la flota de vehicles un cotxe patrulla MitsubishiMontero 3,2 Instyle 5P.

Com lany passat, es donaran premis a entitats i/o
clubs desports col·lectius i individuals, als valors
esportius i al mèrit esportiu.

A més de lasfaltatge de carrers, el projecte inclou
la reparació anterior i la senyalització posterior, i la
construcció dun mur de contenció de terres al
carrer del Cardener.

Tot i ser un vehicle més preparat que el que
substitueix, gràcies a les negociacions fetes per
lAjuntament, lactual contracte darrendament a
llarg termini suposa una reducció del cost de gairebé
el 14%.

Els clubs i les entitats esportives locals poden
presentar les candidatures als premis, segons els
criteris definits en les bases, les quals es poden
recollir en el Pavelló dEsports. Les candidatures
shan de presentar en aquest mateix lloc fins al
divendres 20 de maig.
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LAVINGUDA DELS PAÏSOS
CATALANS MILLORA LES
VORERES
El passat mes dabril, lavinguda dels Països Catalans
va millorar daspecte. En el tram on subica el
mercat setmanal dels diumenges, sha ampliat la
vorera fins a 1,50 m, la qual cosa millora el pas
dels vianants i la ubicació de les parades del mercat.
Daltra banda, en el tram del camp de futbol
municipal i de lIES Lliçà, a les dues bandes de la
calçada, sha completat una part de vorera que
faltava.
Per millorar el pas dels vianants, també sha
allargat la vorera del pont del torrent de Merdanç,
al carrer dAnselm Clavé, fins a la parada dautobusos
del carrer del Doctor Bonet.
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EL CEMENTIRI ACTUALITZA
MATERIAL
Recentment, lAjuntament ha comprat tres escales
per al cementiri municipal.
Les noves escales, de tres, cinc i nou esglaons,
dalumini i amb rodes, fre i barana, permetran arribar
a tots els nínxols duna manera més segura i còmoda.

no t íc ie s

El proper mes de juny, la Policia Local incorporarà
un altre vehicle, amb les mateixes condicions
financeres.
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COMENÇA EL CICLE DE
XERRADES 6 AUTORS
EXPLIQUEN UN LLIBRE
El cicle de xerrades 6 autors expliquen un llibre
és la primera de les activitats que organitzarà
lAjuntament, amb la col·laboració de lIES Lliçà,
durant aquest any amb motiu de la celebració de
lAny del Llibre i la Lectura.
Aquesta primera activitat tindrà lloc els dijous al
vespre, durant els mesos de maig i juny, a la
biblioteca de lIES Lliçà.
Destacats escriptors parlaran sobre les seves
lectures preferides.
 Els escriptors que tindrem el plaer descoltar
seran: Eva Piquer, Ada Castells, Vicenç Villatoro,
Toni Sala, Emili Teixidor i Maria Barbal.
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AQUEST ESTIU ELS JOVES
TINDRAN OFERTA DOCI NOCTURN
En aplicació del Pla local de joventut, la Regidoria
de Joventut, juntament amb grups de joves del
municipi, prepara una sèrie dactivitats lúdiques per
a joves, que tindran lloc durant quatre caps de
setmana dels mesos de juny i juliol, en horari de
vespre-nit i repartides entre les tres centralitats del
municipi (la Serra, el Pla i Palaudàries).
Per tal que els joves puguin participar en aquestes
activitats sense dificultats de desplaçament,
lAjuntament els facilitarà la mobilitat mitjançant el
transport públic a disposició exclusiva i a preu
reduït.
La Regidoria de Joventut fa una crida als joves
perquè aportin idees al projecte doferta doci nocturn
per a la joventut. Els interessats poden adreçar-se
al Punt dInformació Juvenil o enviar un correu
electrònic a una daquestes dues adreces
electròniques: pijllisaa@yahoo.es o
ramosax@ajllisa.org.

La I Setmana Cultural sha dedicat a Els sentits
i els alumnes han participat en diferents tallers i
han vist diverses exposicions relacionades amb
aquesta temàtica.
La cloenda daquesta setmana va tenir lloc el
divendres 22 dabril i va constar duna gimcana, al
matí, a la qual van participar tots els alumnes del
centre i alguns pares i mares; a la tarda, hi va haver
una festa organitzada per lAMPA de lescola i oberta
als alumnes i familiars més propers, amb lactuació
del grup danimació infantil Tururut.
Els alumnes de 6è també van fer la tradicional
venda de roses de Sant Jordi per recollir diners per
al viatge de fi de curs.
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LES VENTADES PROVOQUEN
LACTUACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL
Protecció Civil va haver dactuar, el diumenge 9 dabril,
per extingir un petit incendi en una zona boscosa al costat
del Club de Tennis de Ca lArtigues, que van controlar els
veïns, i per retirar arbres, branques i algun pal de telèfon
que van caure a la calçada a causa de les fortes ventades
daquell dia i que obstaculitzaven el pas de vehicles.
Daltra banda, lAssociació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà dAmunt va organitzar una
jornada de formació, el dissabte 8 dabril, adreçada
a voluntaris dADF i Protecció Civil del municipi i
dels pobles veïns. La jornada va comptar amb la
participació de voluntaris de Caldes, Bigues i
lAmetlla, a més de Lliçà. Va constar duna part
teòrica i una de pràctica. Les classes van anar a
càrrec del cap del Parc de Bombers de Manresa.
La jornada també va comptar amb la presència del
director de lOficina de Prevenció dIncendis de la
Diputació de Barcelona, ja que aquest curs pilot el
podria implantar la Diputació a altres agrupacions
de defensa forestal (ADF) i associacions de voluntaris
de Protecció Civil.
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LLIÇÀ ESTARÀ MÉS NET, A PARTIR DARA
Nova empresa concessionària i nous
serveis
LAjuntament no estava satisfet amb el servei
de recollida descombraries que hem tingut
fins ara i ha volgut adjudicar la concessió del
servei de recollida descombraries a una nova
empresa, afegint una bateria de millores i noves
exigències que garanteixen un poble més net.
La nova adjudicació del servei de recollida
descombraries i el transport a les plantes de
tractament, i del servei de neteja viària, sha
fet mitjançant concurs públic obert. A la
convocatòria, shi van presentar sis empreses.
Dentretotes elles, i després duna detallada
valoració per part dels serveis tècnics de
lAjuntament, sha seleccionat loferta
presentada per lempresa Urbaser SA, que
pertany al grup industrial ACS-Dragados.
Aquesta empresa, actualment, ja és present a
la comarca prestant els mateixos serveis a
Granollers i Parets del Vallès, i la neteja viària
de la Roca del Vallès.
La nova concessió tindrà una durada curta
(probablement entre 6 i 9 mesos), fins que es
concreti el model final de gestió de residus un model que haurà de fer canvis substancials
per incorporar nous serveis obligatoris i per
assolir estàndards de reciclatge molt superiorsi sadjudiqui la concessió definitiva del servei.
Aquesta nova concessió no afectarà el servei
de recollida selectiva ni la gestió de la
deixalleria, que lAjuntament té delegats al
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental.
Les principals novetats fixades per lAjuntament
en aquest concurs respecte al servei actual
són:
- La incorporació del servei de neteja viària de
tots els carrers del sòl urbà del municipi.
- Un programa de neteja dindrets bruts i
degradats del nostre municipi.
- La neteja sistemàtica de lentorn dels

contenidors de rebuig i de recollida selectiva.
- La recollida descombraries els dissabtes a
la tarda, per evitar el desbordament dels
contenidors durant el cap de setmana.
- El servei de recollida de trastos i voluminosos
durant el cap de setmana.
Com es pot apreciar, en espera de la
remodelació definitiva i intensa del model
actual de gestió dels residus a Lliçà, es tracta
dun pla de xoc centrat en la neteja del poble.
Es tracta de fer dissabte i posar el poble en
ordre.

Millores en el servei de recollida
La recollida del rebuig -les escombraries
barrejades sense fer-ne la recollida selectivaes mantindrà amb la freqüència habitual: de
dilluns a dissabte, del 12 de setembre fins al
23 de juny, i de dilluns a diumenge, del 24 de
juny a l11 de setembre. Tanmateix, sincorpora
un canvi important: per tal devitar els
desbordaments habituals dalguns contenidors
els diumenges, durant els dissabtes de la
temporada baixa es recollirà en horari de tarda
i també sestudiarà lampliació de contenidors
en determinats punts del municipi. Pel que fa
al parc de contenidors, de més de 600 unitats,
i en espera duna renovació total en cas de
seguir en el futur amb el model de recollida
amb contenidors, es prestarà una atenció
especial al manteniment i substitució de
contenidors malmesos.
La recollida de trastam, un servei a domicili
poc conegut i poc utilitzat, atès el gran nombre
de mobles, matalassos i tot tipus de materials
que il·legalment els ciutadans deixen al costat
dels contenidors, es mantindrà també, amb
les novetats de comptar amb un camió de
recollida nou que serà propietat de lAjuntament,
i destablir un dia de recollida durant el cap de
setmana per tal datendre millor les necessitats
dels veïns que tenen una segona residència al
nostre municipi.

* Preinscripcions deducació infantil de primer cicle (escoles bressol) i densenyaments

musicals (Escola Municipal de Música LAliança)

Les dates de preinscripció per al curs 2005-2006 a les escoles bressol municipals LEspurna i Palaudàries i a lEscola Municipal
de Música lAliança són del 2 al 13 de maig.

* Ajuts del Ministeri per a llibres de text i material didàctic per al curs 2005/06

Per a alumnes que el curs vinent cursin de 1r de Primària a 4t dESO. Lajut és de 86,84 euros. Es tenen en compte els
ingressos familiars. La sol·licitud sha de presentar al centre docent on lalumne sha preinscrit per al curs vinent, fins al 4
de maig. Per a més informació i per obtenir el model de sol·licitud, cal adreçar-se als centres docents.

* Fe derrades del llibre Jov@s. Aproximació a la realitat juvenil de Lliçà dAmunt

La Regidoria de Joventut ha detectat alguns errors en el contingut de la publicació Jov@s. Aproximació a la realitat juvenil
de Lliçà dAmunt.
- A la pàgina 20 del llibre apareix lafirmació No hi ha formació no reglada establerta. Aquesta afirmació és incorrecta, ja
que shan obviat lEscola dAnglès i Inform@t, que ofereixen aquest tipus de formació en les especialitats danglès i informàtica.
Aquest error es repeteix a la pàgina 36, quan safirma que els joves observen una manca de formació no reglada i sexemplifica
amb informàtica i idiomes. Lerror es va produir a causa de les fonts dinformació utilitzades i una anàlisi basada en loferta
pública. Malgrat això, a la pàgina 24, quan es parla de loferta formativa del municipi, a més dometre lEscola dAnglès i
Inform@t, també soblida danomenar lEscola Municipal de Música lAliança.
- A la pàgina web de lAjuntament, hi haurà lestudi en què es basa aquesta publicació amb les esmenes incorporades i amb
dades actualitzades.
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MILLORES EN LA RECOLLIDA DESCOMBRARIES I LA NETEJA VIÀRIA

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

Per fi, un servei de neteja viària dels
barris
Aquest servei, que fins ara es cobria com
bonament es podia amb lajut de persones de
la brigada municipal dobres i serveis, passarà
a ser una feina de lempresa concessionària i
shi dedicaran més recursos humans i
materials.
En principi, es formaran dos equips humans
i amb la maquinària adequada per mantenir la
via pública lliure de brossa, herbes, sorra, fang,
etc. Una part del personal serà subrogat de la
brigada municipal. La neteja duna xarxa viària
tant gran com la de Lliçà dAmunt, més de
100 Km, no és una tasca fàcil. La posada en
marxa del servei serà determinant per comprovar
leficàcia dels mitjans previstos i els
reajustaments que caldrà fer.
Per portar a terme aquesta feina sha previst
una dotació de sis persones i la combinació
de sistemes manuals i mecanitzats. Es preveu
que inicialment molts carrers requeriran un
treball més manual i, més endavant, es passaria
a un sistema de neteja amb escombradora
mecànica, que retirarà les restes de terra, fulles,
etc. i mantindrà a ratlla el creixement dherbes
en punts de la vorera i la rigola.

No és més net qui més neteja, sinó
qui menys embruta!
Un dels problemes més greus que ens trobem
en els carrers de tots els barris, sense excepció,
és labocament incontrolat i incívic de tot tipus
destris i de deixalles fora dels contenidors
per part de ciutadans i ciutadanes. Alguns
potser pensen que ho fan bé, molts saben
perfectament que ho fan malament, tots ells
embruten la via pública, perjudiquen els veïns
i els vianants de lindret i fan que la gestió de
les escombraries ens surti més cara a tots.
El nou servei posarà un especial èmfasi en
endreçar lentorn dels contenidors i evitar que
els materials mal dipositats romanguin més
hores de les necessàries i facin de reclam
perquè altres nhi tirin més i augmenti el
problema. Amb aquest objectiu, lempresa

destinarà una persona a jornada completa sis
dies a la setmana, per tal de controlar lestat
dels contenidors i coordinar-ne la neteja, fentho ella mateixa amb el seu vehicle o a través
del servei de recollida de trastam.
Si algú es vol desfer dun moble, nevera, ferro,
fustes, etc., cal que sol·liciti la recollida a
lAjuntament i el camió li vindrà a buscar a
casa seva. Si es disposa de mitjà de transport
adequat també es pot fer servir la deixalleria.
Les restes vegetals es poden compostar a la
mateixa parcel·la o cremar-les amb lautorització
corresponent. En cas que no es vulgui o pugui
fer això, cal dur-les a la deixalleria.
En definitiva: al contenidor només hi ha danar
la brossa domèstica que no es pugui reciclar.
Tot el que es pot reciclar no ha danar al
contenidor. Tampoc no hi ha danar les restes
de poda ni la runa ni els mobles i trastos vells.
Totes aquestes fraccions tenen sistemes de
recollida i de gestió a banda que caldria utilitzar.
El que llencem als contenidors de Lliçà
indegudament són més de cinc milions de
tones cada any que ens costa una fortuna,
perquè labocador ens cobra molt per quedarsho. Si ho féssim bé, tots aquests diners ens
els estalviaríem i fins ens pagarien diners per
les fraccions valoritzables. Tots som
responsables del rebut que paguem.

Sancions per a qui embruti el carrer
Llençar les escombraries a fora dels
contenidors, deixar mobles i trastos vells al
carrer -per més que ens pensem que algú les
pot aprofitar- o abocar runes al contenidor és
una acció incorrecta i és una infracció
sancionable.
LAjuntament, a banda dincrementar el servei
de neteja, també incrementarà el control per
detectar i sancionar adequadament els qui es
dediquin a amuntegar tot tipus de residus a
fora dels contenidors. El que no és admissible
és que les persones que ho fan bé i que reciclen,
hagin de pagar el que els altres embruten i no
reciclen.

CURS

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de lestat
físic que es tenia abans de
lembaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-les amb
el/la fill/a.
Dies: dilluns i dimecres, del 2 de
maig al 29 de juny
Hora: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló dEsports
Inscripcions: de dilluns a divendres,
de 9 a 12 h i de 16 a 21 h, al Pavelló
dEsports. Places limitades (15
persones)
Preu: 50 euros
Més informació: 93 860 70 25
CURS MONOGRÀFIC DEDUCACIÓ
EN EL LLEURE
Per a monitors i directors de lleure.

Com preparar casals
destiu, Nadal...
Dies: caps de setmana 21 i 22, i 28 i
29 de maig
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Centre Cívic La Fàbrica de Santa
Eulàlia de Ronçana
Inscripcions : fins al divendres 6 de
maig, al Punt dInformació Juvenil i a
lAjuntament
Preu: 50 euros, joves menors de 30
anys residents a la comarca; 66 euros,
la resta
XERRADA

Eva Piquer

Dins del cicle de xerrades 6
autors expliquen un llibre.
Periodista de formació, col·labora
habitualment a El Periódico, la
revista Woman, el setmanari El
Temps i a la secció de cultura del
diaria Avui. Ha publicat les
novel·les La noia del temps (premi
El Vaixell de Vapor 1996) i Alícia
al país de la televisió (premi Marià
Vayreda 1999), totes dues
traduïdes al castellà i Una victòria
diferent (Premi Josep Pla 2002),
entre altres.
Dia: dijous 12 de maig
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca de lIES Lliçà

agenda

ACTIVITATS

SORTIDA AMB BTT

Centre Cívic Palaudàries

Urgell

Centre Cívic Ca lArtigues

Dia: diumenge 15 de maig
Hora de sortida: 7 h
Lloc de sortida: bar de lAteneu
LAliança
Inscripcions: dimecres 11 de maig,
de 22 a 24 h, al Pavelló Municipal
dEsports, tel. 93 860 70 25
Organitza: Club BTT Lliçà dAmunt
Concos

Informació: Centre Cívic Ca lArtigues,
carrer de la Ribera dEbre, 81, tel. 93
864 70 64.

APLEC

Aeròbic infantil, aeròbic adult,
reiki i relaxació, creixement
personal, lectura i escriptura per
a adults, massatge infantil, El cafè
del Cívic (xerrades, tertúlies i
debats amb lexcusa de fer un
cafè), break dance i Espai jove.
Informació: Centre Cívic Palaudàries,
carrer del Segre, 65, tel. 93 864 60 10.
Flamenc, El cafè del Cívic
(xerrades, tertúlies i debats amb
lexcusa de fer un cafè), Espai
jove i Casal destiu.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
ACTIVITAT

Casal destiu

Adreçat a infants de P3, P4 i P5.
Dies: del 27 de juny al 29 de juliol
Hora: 11.30 h
Lloc: Centre Cívic Ca lArtigues
Reunió informativa: dimecres 4 de
maig, a les 18 h, al CEIP Rosa Oriol.
Organitza: AMPA CEIP Rosa Oriol
XERRADA

Accidents infantils

A càrrec de Lurdes Martínez i
Esmeralda Marrodan, infermeres
pediàtriques del CAP Vall del
Tenes.
Dia: dijous 5 de maig
Hora: 11.30 h
Lloc: Centre dAtenció Primària (CAP)
Vall del Tenes
Organitza: CAP Vall del Tenes

SANT BALDIRI
Desè aniversari.

Programació:
- Arrossada, amb lespectacle Som
i serem a càrrec de Teatre de
Guerrilla
Dia: diumenge 15 de maig
Hora: 14 h
Lloc: al voltant de lermita de Sant Baldiri
- Missa en honor a Sant Baldiri i,
seguidament, Cantada del Cor
Claverià:
Dia: dilluns 16 de maig
Hora: 12 h
Lloc: ermita de Sant Baldiri
Organitza: Comissió de lAplec de
Sant Baldiri
EXPOSICIÓ
Dins dels actes de la II Festa
Intercultural que se celebrarà el
cap de setmana 21 i 22 de maig

DESARMATS, MÉS
SEGURS
Dies: del 16 al 26 de maig
Lloc: Ateneu LAliança
Organitza: Lliçà Solidari

EL RACÓ DEL CONTE

Contes de primavera

Peñíscola-Morella

Dia: divendres 6 de maig
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca de lIES Lliçà
Organitzen: les AMPA dels quatre CEIP
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Volta circular pels senders del
canal dUrgell. 2 recorreguts: 10
km i 30 km. Dificultat: baixa i
mitjana. Transport en bus fins al
punt de sortida.

SORTIDA

A càrrec de Noemí Caballer.

Lliçà en 5 minuts

Dies: cap de setmana 21 i 22 de maig
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Inscripcions: Casal dAvis
Preu: 78 euros (inclou autocar, estada
en hotel en règim de pensió completa,
un dinar, ball, guia i assegurança);
suplement dhabitació individual: 14 euros
Organitza: Associació Casal dAvis

Lliçà + net

La recollida descombraries, a Lliçà dAmunt, no estava funcionant per tres raons: un
mal disseny del servei heretat, una indisciplina generalitzada de bona part de la
ciutadania i la inexistència dun servei de neteja viària al nostre poble.
El contracte heretat no garantia la neteja de lentorn dels contenidors -sovint autèntics
abocadors incontrolats- ni la neteja viària dels barris i tampoc evitava el desbordament
de contenidors durant el cap de setmana. Ara, a partir de mitjan de maig, tot això
canviarà.
LAjuntament ha dissenyat un pla de xoc per posar Lliçà en ordre, per posar-lo net.
Durant mig any, i fins que sadjudiqui el servei definitiu, sha contractat una nova
empresa. La nova concessió exigeix la neteja sistemàtica dels entorns dels contenidors,
exigeix la recollida els dissabtes a la tarda perquè no desbordin els contenidors, crea
dos equips de neteja viària dels barris i té un programa especial de neteja de zones
brutes i degradades. Estem segurs que es notarà!
Ara tocaria que tothom es posés les piles. Som un poble que recicla poquíssim, que
produeix més escombraries domèstiques per cap/persona que la majoria de pobles i
que, en lloc dutilitzar la deixalleria, abandonar runa, mobles i voluminosos dins o al
costat dels contenidors, cosa que està prohibida. Aquest esforç extra el paguem tots.
El que no es recicla i va a labocador ens costa molts diners i ens puja el rebut a tots.
Lany passat vam enviar 9 milions de tones a labocador i la meitat les haguéssim pogut
reciclar. En lloc de pagar una fortuna, hauríem ingressat diners.
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