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La revista
de Lliçà
Segon cara al poble:
on som, que sha fet
i els reptes de futur

informació dinterès

2
Ajuntament

c. dAnselm Clavé, 73
tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 a 20 h
divendres de 8 a 14 h

Regidors del govern
Alcalde
Governació i Transport públic:
Joaquim Ferriol - ferrioltj@ajllisa.org
1r Tinent dAlcalde
Planificació estratègica, Recursos humans i Atenció al Ciutadà:
Miquel Ballester - ballesterdm@ajllisa.org
2n Tinent dAlcalde
Obres, Habitatge i Serveis tècnics:
Francesc León - leoncf@ajllisa.org
3r Tinent dAlcalde
Esports:
Juan José Salvador - salvadorcj@ajllisa.org
4t Tinent dAlcalde
Economia i Hisenda:
Jaume Ballbé - ballbemj@ajllisa.org
Comunicació, Participació i Salut:
Marga Vilageliu - vilageliurm@ajllisa.org
Serveis a les persones:
Serveis socials, Educació, Gent gran i Joventut:
Emília Soler - solerge@ajllisa.org
Cultura i Cooperació:
Josep Camps - campsmj@ajllisa.org
Territori, Medi ambient i Promoció econòmica:
Ferran Miralles - mirallessf@ajllisa.org
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telèfons dinterès
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
Biblioteca Municipal IES Lliçà
Casal davis
CEIP Miquel Martí i Pol
CEIP Països Catalans
CEIP Rosa Oriol
CEIP Sant Baldiri
Centre cívic Ca lArtigues
Correus i telègrafs
Deixalleria
Escola Bressol municipal LEspurna
Escola Bressol municipal Palaudàries
Escola Municipal de Música LAliança
Esplai
Farmàcia Mas
Farmàcia Trullols
Farmàcia Valeta
IES Lliçà
Jutjat de pau
Local social Can Costa
Local social Can Farell
Local social Mas Bo i Can Lledó
Organisme de Gestió Tributària
Parròquia
Pavelló desports
Policia local
Protecció civil
Punt dInformació Juvenil El Galliner
Registre civil
Servei dOcupació de la Vall del Tenes
Taxi
Foto portada: Estela Jiménez

93 841 52 50
666 564 961
93 841 61 55
93 841 54 60
93 841 56 05
93 841 66 22
93 841 46 52
93 843 51 62
93 841 90 87
93 841 58 71
93 841 53 31
93 864 59 54
93 841 48 86
93 841 56 95
93 841 47 78
93 843 51 65
93 841 61 05
93 841 66 25
93 860 72 16
93 841 55 63
93 843 52 56
93 841 76 29
93 841 53 53
93 841 50 54
93 860 70 25
93 860 70 80
93 841 65 41
666 564 961
93 860 72 14
93 841 58 12
658 90 64 67

EL SERVEI DAUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS
***LES EXPEDICIONS ASSENYALADES AMB ESTERISCS RESTEN SENSE SERVEI DURANT EL MES DAGOST
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Els compromisos
per al 2005
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Ara fa un any es va iniciar una nova manera d'entendre la
política municipal. Es volia donar a conèixer a la ciutadania,
de primera mà, quines eren les
actuacions de l'Ajuntament i
Aquest any s'ha volgut acostar
quines dificultats hi havia. També
era important copsar en viu quines
aquest acte a totes les
propostes i quines queixes feia la
centralitats, permetent així que
ciutadania. Tot això davant del
poble, en un àmbit obert de debat.
cada barri pogués escoltar el
Un any després d'aquell primer
govern municipal, i fer-li
Cara al Poble s'ha repetit aquest
preguntes i propostes concretes.
acte, ara ja amb el coneixement
més ajustat de la realitat de partida
i amb acció de govern pròpia, podent parlar de moltes coses
en primera persona. Aquest any s'ha volgut acostar aquest
acte a totes les centralitats, permetent així que cada barri
pogués escoltar el govern municipal, i fer-li preguntes i
propostes concretes. El resultat ha estat a l'alçada de les
expectatives. Ha servit per a explicar la feina feta l'any 2004,
fent una repassada a aquells fets més destacats i aquells potser
menys públics que han marcat l'any. També s'ha explicat que
informació dinterès
el pressupost municipal determina l'acció de govern de tot
editorial
l'any. S'ha pogut escoltar com la gent valora els canvis que
s'han introduït i està impacient perquè se'n vegin de nous. Es
monogràfic
valora especialment la presència de totes aquelles persones
que vàreu assistir a alguna de les edicions del segon Cara al
les entitats al dia
Poble. Les vostres aportacions serviran per a millorar l'acció
enquesta
d'aquest govern municipal.
En aquesta tercera revista trobareu el que shi va exposar.
entrevista
Servirà perquè tota la ciutadania de Lliçà d'Amunt tingui a casa
seva d'on s'ha partit, la feina que s'ha fet fins ara i els
els grups polítics opinen
compromisos de l'acció de govern per a l'any 2005.
en els darrers mesos
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Segon cara al poble:
on som, que sha fet i
els reptes de futur
Lequip de govern va convocar tota la ciutadania a una segona edició del Cara al poble per fer balanç de la feina feta durant el
primer any de govern, presentar la situació actual i explicar els objectius per a lany 2005. Unes 180 persones van assistir a la segona
edició del Cara al Poble, que va tenir lloc el divendres 17 de desembre, a les 8 del vespre, al pavelló de lIES Lliçà. Posteriorment,
els dies 22 i 23 de gener es van fer dues noves edicions del segon Cara al Poble als centres cívics de Palaudàries i Ca lArtigues amb
lobjectiu dacostar la informació als veïns daquests sectors. En les tres ocasions, lacte es va inaugurar amb la intervenció de
lalcalde, Joaquim Ferriol, que va agrair lassistència dels ciutadans i va explicar que lacte responia al compromís adquirit en el
primer Cara al Poble, dexplicar cada any a tota la ciutadania la situació del municipi, lacció de govern efectuada, els projectes per
a lany següent i es va atendre a les preguntes formulades per la ciutadania. El monogràfic daquesta tercera edició de La revista
de Lliçà es dedica al contingut daquesta segona edició del Cara al poble.

ON SOM ARA?

1997

Per què som on som?:
Lherència de lantic govern municipal

418.987

1998

LAjuntament de Lliçà dAmunt té un forat pressupostari duns
10 milions deuros, que provenen de la suma dels dèficits de
cada any des de 1997, ja que lantic govern gastava més del què
ingressava, de manera continuada; i això passava un any i un
altre.

951.153
1999

Tot i que es va aprovar un pla de sanejament, i es va rebre
crèdits per 1,6M també hi va haver dèficit

65.281

2000

1.168.264

2001

548.071

2002
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1.945.658
Factures antigues que no sen tenia constància
comptable, que shan hagut de reconèixer

2.126.589

Inversions 2003 sense finançament

2.777.568

A més de que els antics governs municipals gastaven
sistemàticament més del què ingressaven, altres causes que
van motivar lactual situació són:
· la recepció i gestió posterior dels barris: als anys 80, es van
rebre les urbanitzacions sense compensacions suficients per
part dels promotors per fer front a les deficiències i als
manteniments, i no shan complert ni els convenis signats.
· les inversions es feien sense tenir en compte com es pagarien
ni com es mantindrien: es va anar creant una estructura
econòmicament insostenible pel nivell dingressos del municipi.

· la negociació amb empreses es va fer gastant els diners abans
de concretar res: lagost de lany 2002 es van rebre 2.100.000 
de Mango, que a final de lestiu ja shavien gastat
Aquesta és, a parer de lactual govern municipal, lherència
rebuda: tots els recursos que deien que havien de venir per les
operacions urbanístiques ja estan gastats amb el forat
pressupostari que lantic govern municipal va deixar de 10 milions
deuros.
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dèficit total: 10.000.000 

2004: Posar ordre a la situació econòmica
El Pla de sanejament és un instrument que serveix per garantir
lequilibri financer i posar lordre econòmic necessari; amb la
situació existent a lAjuntament, era absolutament obligat per
llei. El Pla de Sanejament facilita finançament dequilibri, limita
lendeutament per nous crèdits, obliga a un increment dels
ingressos per impostos, limita els increments de despesa i obliga
a generar superàvits.

Endeutament actual de l'Ajuntament: 12,1 M
Crèdits pla sanejament
Crèdit 2004 per inversions
Crèdits ll/t anteriors a lactual legislatura
Deute a MANGO
ENDEUTAMENT TOTAL

7.766.667
246.950
2.000.000
2.100.000
12.113.617

1.630.074
6.306.372
7.936.446

El Pla de Sanejament de lAjuntament de Lliçà dAmunt el va
elaborar la Diputació de Barcelona i el mateix Ajuntament, i la
Direcció General de Política Financera de la Generalitat i el Ple
del Consistori el van aprovar (novembre de 2003). A partir
daquí, ladministració local ha negociat amb bancs i caixes per
obtenir els crèdits necessaris, ha negociat els pagaments a
proveïdors, ha posat al dia la comptabilitat i la situació
financera, ha millorat la gestió econòmica i h a fet un seguiment
del pressupost del 2004.

Sha renegociat la concessió amb SOREA que pretenia un
increment del preu de laigua dun 14,56% pel 2004 i va acabar
en el 2,41%. Sha posat de manifest la mala aplicació del conveni
de concessió de la recollida descombraries amb RUBATEC, que
lesionava considerablement els interessos municipals.
Actualment els proveïdors cobren a 90 dies sistemàticament, i
la millora en el sistema de gestió comptable permet prendre
decisions correctives en qualsevol moment, ja que el quinze de
cada mes es tanca totalment el mes anterior.

La revista de Lliçà

Devolució crèdits a curt termini
Pagament a proveïdors (saldo 31/12/03)
TOTAL
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Aplicació dels crèdits del Pla de Sanejament: 7,9M
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La feina feta durant el 2004
Organització: un nou conveni col·lectiu i
lOficina dAtenció al Ciutadà
A nivell intern, destaca la signatura del conveni col·lectiu per
a 2004/2005, la realització dun estudi organitzatiu per al millor
aprofitament de la plantilla municipal, lelaboració de la
descripció i la valoració dels llocs de treball de lAjuntament,
la definició dels criteris formatius dels treballadors municipals
i el control horari des de lalcalde a lauxiliar administratiu. A
nivell de relacions amb el ciutadà, sha posat en marxa lOficina
dAtenció al Ciutadà (OAC), amb les següents funcions:
informació, tramitació, atenció de queixes i instàncies, i
programació de visites.

OFICINA DATENCIÓ AL CIUTADÀ

Informació: sha impulsat un nou butlletí
quinzenal i una revista trimestral
Sha assolit el compromís de portar la informació a totes les llars
cada quinze dies i sha posat en marxa la revista trimestral. A
més, sha promogut sessions informatives públiques a col·lectius
específics i sha mantingut la promesa de fer lexplicació de lacció
de govern en actes Cara al poble cada any.

Serveis a les persones: programes contra la
violència de gènere i de prevenció de les
drogodependències.
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En referència a la discriminació de gènere, shan augmentat
les hores de consulta del Punt dAssessorament per a Dones per
a la Igualtat (PADI), adreçat a dones amb problemes de
convivència, que compta amb una psicòloga i una advocada.
També sha signat i presentat el Programa datenció envers la
violència domèstica, un protocol dactuació a nivell sanitari,
policial i de serveis socials de la Vall del Tenes. En làmbit de la
prevenció de drogodependències, sha incorporat un
Foto: Estela Jiménez

coordinador per al Programa de prevenció de drogues, sha
ajudat a la formació dels professionals de lÀrea Bàsica de Salut
de la Vall del Tenes en aquesta matèria i sha creat el Servei
dinformació sobre drogues, un telèfon i una adreça de correu
electrònic per poder fer consultes en matèria de drogues. En
quant al suport a leducació, shan augmentat les hores de les
psicòlogues municipals que donen suport als mestres dels quatre
CEIP i de les dues escoles bressol. Quan a transport públic, sha
augmentat de 90000 viatges (2003) a 125000 viatges (2004)

Activitat social: Pla local de joventut, el
Casal dAvis té la seva Associació, sha
habilitat una biblioteca provisional i shan
millorat les subvencions a les entitats amb
més transparència
Sha elaborat el Pla local de joventut amb els joves del municipi.
En relació a la gent gran, sha creat lAssociació del Casal dAvis
de Lliça dAmunt, la junta de la qual sencarrega de programar
les activitats. En relació a lactivitat esportiva, shan integrat
les escoles esportives municipals de futbol, futbol sala i bàsquet
dins de les entitats esportives del municipi, shan establert
criteris clars per a la concessió de subvencions a aquestes
entitats, shan construït pistes a tres urbanitzacions i sha fet
la primera Nit de lEsport, on sha donat un reconeixement
públic al esportistes i les entitats esportives locals. En relació
a la cultura, tenim nous espais: de comú acord amb la direcció
de lInstitut de Lliçà, sha pogut obrir a tota la ciutadania la
biblioteca de lIES Lliçà fora de lhorari lectiu i sha posat en joc
com a nou espai per a la cultura el Parc municipal de Can
Godanya. En relació a la música, sha elaborat un estudi econòmic
de lEscola municipal de música LAliança per tal de conèixer el
cost real daquest servei i sha acordat amb lAjuntament de
Sant Eulàlia de cobrir part del dèficit, a més de plantejar-se la
possibilitat de mancomunar aquest servei per tal de millorarlo; sha fet un concert de Cap dAny amb la participació de
lEscola municipal de música LAliança i altres entitats de Lliçà
dAmunt i concerts destiu en el marc del festival comarcal de
Trobadors i Joglars. Pel què fa a les entitats, shan subvencionat
les festes destiu als barris, sha organitzat la Festa Major molt
participativa amb menys pressupost, sha organitzat la III Fira
dEntitats amb la participació duna vintena dentitats locals i
shan millorat les subvencions a les entitats, augmentant la
dotació i amb un major control i transparència de les
subvencions. En relació a la solidaritat, shan pagat tots els
deutes pendents amb el Fons Català de Cooperació, sha
col·laborat amb diverses campanyes de solidaritat amb entitats
darreu del món, sha participat en un projecte supramunicipal
de cooperació al desenvolupament amb Chinandega (Nicaragua)
i amb Lliçà Solidari sha organitzat la Festa Intercultural de
Lliçà dAmunt.

Participació: Shan posat les bases per crear
consells de participació de cultura, esports,
habitatge i accessibilitat.

Planejament: Shan modificat zones
industrials més compatibles amb la trama
urbana i saconsegueix nou patrimoni públic

Sha aprovat el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula
els mecanismes de participació ciutadana i shan creat nous
instruments per a dur a terme aquesta participació: els consells
municipals de Cultura, Esports, Habitatge i Accessibilitat. També
shan organitzat unes jornades de formació per a entitats en
matèria de participació ciutadana i els regidors de lequip de
govern han assistit a una seminari de reflexió sobre aquest
tema. A més, sha iniciat la participació en el pressupost
municipal amb reunions amb les entitats i una enquesta i sha
iniciat un procés participatiu sobre el tema industrial al municipi.

En relació al sòl industrial, sha tramitat la modificació del
planejament de les zones industrials (la clau 13) i sha evitat
la consolidació dun sector industrial a can Malé (Biokit); també
sha arribat a un acord amb aquesta empresa per al seu trasllat
a una ubicació més correcta. Per altra banda, sestà urbanitzant
el polígon Industrial Tenes i sha activat la urbanització del
polígon Molí den Fonolleda. Als barris, sha tramitat la
modificació de la clau ciutat jardí. A més, sha tramitat la
modificació de la Unitat dActuació de Ca lOliveres per obtenir
patrimoni públic per a la possible ubicació de la biblioteca i
shan tret a concurs els treballs de modificació del planejament,
reparcel·lació i projecte durbanització de les Unitat dActuació
de Llevant.

Centralitats: Laposta per les tres
centralitats urbanes es concreta amb
lentrada en funcionament de nous serveis

Shan asfaltat diverses vies entre barris, sha reasfaltat el barri
de can Roure i sha arranjat laparcament de lAjuntament.
Quant a projectes durbanització, sestan completant els de
diversos barris (Pineda Feu-El Pinar, Can Franquesa i Les Oliveres)
i sha modificat el projecte durbanització de Ca lEsteper per
reduir costos i millorar-lo.

Laposta per les tres centralitats al nostre municipi per apropar
els serveis a la ciutadania ha fet que el mapa escolar i els
equipaments sadeqüin a aquesta divisió (El Pla: CEIPs Països
Catalans i Sant Baldiri, Escola bressol municipal lEspurna i
Centre Cívic pendent (arranjament dels Galliners);
La Serra: CEIP Rosa Oriol, Escola bressol municipal pendent i
Centre Cívic existent (a Ca lArtigues); Palaudàries: CEIP Martí
i Pol, Escola bressol municipal i Centre cívic Palaudàries
(construïts aquest any 2004). També shan portat les meses
electorals als barris, amb una distribució basada en aquestes
centralitats. I, fins i tot, els Reis dOrient enguany han passat
per La Serra, Palaudàries i El Pla.
Sha aconseguit que en els pressupostos de la Generalitat per
a 2005 hi hagi una partida de 1.750.000 euros per començar la
construcció del CEIP Miquel Martí i Pol a Palaudàries i una altra
de 2.000.000 euros per a lany 2006. A més de construir-se la
segona escola bressol municipal, a Palaudàries, shan incorporat
les aules de lactants (de 4 a 12 mesos) a les dues escoles bressol
municipals.

CAN FARELL

EL PINAR
SANTA JUSTA

PINEDA FEU

EL PLA

EL PLA

CA L'ARTIGUES

LA SERRA

CA L'OLIVERES

Torrent de
Can Pa-i-a
igua

CAN COSTA

CAN XICOTA
RAVALS
D'EN XICOTA
CENTRE URBÀ

CA L'ESTAPER

CAN MERLÈS

PINEDES DEL VALLÈS

CAN RIBELL

LES OLIVERES

SANT BALDIRI

MOLÍ D'EN
FONOLLEDA

CAN FRANQUESA

CAN ROVIRA
CAN ROURE
CAN SALGOT

PALAUDÀRIES
PALAUDALBA

LA SERRA

Ca lArtigues
Can Costa
Pinedes del Vallès
Ca lEstapé

EL PLA

Can Farell
Pineda Feu - El Pinar - Sta. Justa
Nucli Urbà
Can Xicota
Barri Xicota - Marlès - Migdia
Les Oliveres - Can Franquesa

PALAUDÀRIES

Can Rovira
Can Roure
Can Salgot
Palaudalba - Palaudàries
Mas Bo - Can Lledó

CAN LLEDÓ

MAS BO
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En referència al medi ambient, shan delimitat les franges de
protecció contra incendis forestals, sha tirat endavant una
campanya de neteja de parcel·les brutes destinada als propietaris
que ha donat un molt bon resultat, lAjuntament ha desbrossat
i netejat els terrenys municipals, sha fet un inventari dactivitats
i empreses per portar a terme un control ambiental i shan
impulsat tres projectes denergia solar fotovoltaica.

Obres i serveis: Shan asfaltat carrers i
camins i sestan completant projectes
durbanització a Pineda Feu, Ca lEsteper,
Can Franquesa i Les Oliveres

La revista de Lliçà

Medi ambient: shan delimitat les franges
de protecció contra incendis i sha estimulat
la neteja de parcel·les brutes

monogràfic

7

monogràfic

8

El pressupost del 2005, el primer del govern actual
El pressupost de lany 2005 és el primer que es pot atribuir a
lactual equip de govern. La informació dun cicle complet dun
any comptable ha facilitat tots els elements necessaris per
conèixer la vertadera situació en què es troba el municipi i ha
permès a lactual equip de govern fer un pressupost realista,
assumible i ajustat al Pla de sanejament. Per elaborar aquest
pressupost sha hagut de prioritzar, ja que les demandes superen
els ingressos. Partint duna estimació molt ajustada dels
ingressos shan anat encabint les diverses despeses.
Ajustar-se als ingressos ha suposat baixar o mantenir igual el
pressupost de despeses en la majoria dàmbits municipals. Tot
i això, el pressupost de 2005 augmenta la dotació de les partides
de Serveis Socials, Participació Ciutadana, Medi Ambient, Obres
i Instal·lacions, Escombraries i altres serveis, i Brigada, mentre
que retallarà, poc o molt, la resta. Lobjectiu de lequip de
govern és prioritzar la despesa i la inversió en allò que és
més essencial i forçar canvis en la gestió municipal per poder
fer més coses amb menys recursos i cobrir els objectius que
sha marcat per al 2005. En el cas del transport públic, per
exemple, tot i que baixa la despesa global respecte al 2004, el
servei es millora al 2005 i, en el cas de les escombraries i la
neteja viària, limpost descombraries que paguem tots només
cobreix el 58% del cost directe, la resta ho paga lAjuntament.

Escombraries i neteja viària
Despesa directa

Pressup
ost dingressos 2005
sense contr ibucions especials

Nou préstec 4%
Venda de parcel·les 9%

Ingressos Estat 15%

450.000
1.100.000

1.871.570

Subvencions obres 7%

Ingrés per taxa d'escombraries

42%

Altres ingressos 3%
Ingressos activitats 7%

La revista de Lliçà

939.932
454.420
409.760
886.297

58%

abril de 2005

Part finançada per l'Ajuntament

Subvencions activitats 4%

Escombraries 7%
Llicència dobres i
planejament 7%

Impostos directes 3

En els gràfics dingressos i despeses no sexpressen les
contribucions especials, ja que entren com a ingrés i surten com
a despesa, i al ser imports grans distorsionarien molt les xifres.
TOTAL INGRESSOS
12.670.070

7%

914.214
873.000

4.770.877

9

Policia i Protecció Civil 8%

1.340.996

1.017.822

Altres serveis i consums 22%

851.485

230.011

Cultura, esports i altres serveis 11%

Comunicació i participació 2%

4.074.555

Deute públic 7%

Obres i instal·lacions 32%

sense contribucions especials

2.704.341

monogràfic

Pressupost de despeses 2005 - TOTAL 12.400.451

En els propers gràfics de despeses, indiquem les despeses netes, és a dir les que resulten de restar els ingressos associats a lactivitat
o servei. Representen les despeses que financem amb recursos propis municipals. Les despeses netes, que són lindicador de lesforç
municipal aplicat en termes econòmics.

10%

11%

Altres serveis i consums

Policia i Protecció Civil

16%

9%

Cultura, esports i altres serveis

Serveis essencials

33%

Comunicació i participació

983.857
-617.740
366.117

Deute públic

Obres i instal·lacions

Exemple: Escoles bressol
Despesa total:
Quotes pares i subvencions:
Despesa neta Ajuntament:

19%

2%
Sanitat pública 1%

Planejament 5%

Centres Cívics 9%

Parcs i jardins 6%

Solidaritat 2%

Inst. tècniques 8%
Joventut 8%

Escola de música 8%

Brigada 32%
Escola bressol 25%

Obres 37%

Casal d'avis 5%

Transport públic 27%
Esports 35%

Com es gasten
100 dels impostos
que paguem?

Consums 32%

Obres i instal·lacions 18
Policia i Protecció Civil 12
Comunicació i participació 3
Cultura, esports i altres serveis 11
Escombraries, medi ambient i consums 29
Serveis essencials 17
Dute públic 10

Escombraries 51%

abril de 2005

Promoció econòmica 2%

Medi ambient 11%
Cultura 35%

La revista de Lliçà

Educació 28%
Serveis socials 15%

Conveni barris 18%
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Els reptes i projectes que es volen afrontar durant el 2005
Activitat social: Amb la gent, per la gent

Organització: Fer més amb menys
Com a reptes futurs en relació als recursos humans hi ha
laplicació duna política salarial coherent dacord amb les
valoracions fetes dels llocs de treball, la regularització de la
plantilla de treballadors de lAjuntament amb la convocatòria
pública de més de 50 places. Es milloraran els procediments
datenció als ciutadans, es posaran al dia els instruments de
gestió: sactualitzaran i sinterconnectaran les aplicacions
informàtiques municipals (el Registre dentrada, el Padró
dhabitants, la Base de dades municipal i la Base de dades
tècniques) i saplicarà totalment la Llei de protecció de dades.
Foto: Estela Jiménez

Es posaran en marxa els Consells municipals de Cultura i
dEsports, així com el Pla Local de Joventut, a més dun projecte
doci nocturn alternatiu. També es mantindrà el Casal dAvis i
el pressupost destinat a solidaritat. Es farà una Festa Major
amb la participació directa de les entitats i del nou Consell
Municipal de Cultura i es continuarà amb el suport a les festes
de barri. A més, es milloraran les instal·lacions de lEscola
Municipal de Música LAliança i saprovarà el projecte definitiu
de la nova biblioteca municipal. Lactual equip de govern encara
no ha pogut iniciar lexecució del projecte de la nova biblioteca
municipal perquè el projecte heretat de lanterior equip de
govern és inviable, ja que suposa un sobrecost per al poble de
més dun milió deuros que no han de pagar els ciutadans de
Lliçà dAmunt; per això, sha vist obligat a encarregar un nou
projecte assumible econòmicament i amb una nova ubicació; el
compromís del govern actual és inaugurar-la lany 2007.

Foto: Estela Jiménez

Informació: Per poder participar
Com a projectes de futur hi ha la informació immediata a través
de la creació del web municipal i del butlletí
electrònic municipal i els butlletins electrònics sectorials.

Serveis a les persones:
Més, com sescau a un govern desquerres

La revista de Lliçà
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Hi haurà més programes de serveis a les persones:
saugmentaran els ajuts per al menjador escolar en 9.000 euros,
senllestirà el projecte de mesures reparatòries i educatives
amb joves, es col·laborarà amb linstitut en la programació de
diverses activitats proposades per les diferents àrees de
l'Ajuntament, hi haurà més pressupost per a serveis socials i
saugmentarà a 150.000 viatges augmentant la freqüència del
bus a menys cost.

Participació: Perquè ens la creiem
Es posaran en marxa els nous instruments per a la participació
que shan creat, és a dir, els quatre consells sectorials i algun
de nou. Es crearà el Consell Municipal de Participació Ciutadana
i sencarregarà la redacció dun Pla integral de participació. A
més, com a projectes clau per al 2005 hi ha els desenvolupament
dun procés de participació ciutadana per a lelaboració del
disseny del Lliçà Centre i seguir avançant en la participació
ciutadana en lelaboració dels pressupostos municipals.

monogràfic
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Medi ambient: Perquè és molt important

Quant al model de poble, es tirarà endavant la nova organització
del poble basat en tres centralitats: El Pla, La Serra i Palaudàries
per acostar els serveis a la ciutadania. Per tant, la política
descoles i escoles bressols, de centres cívics o de meses
electorals, etc. es farà en clau de centralitats. Es negociarà amb
la Generalitat lobertura dun consultori mèdic a Palaudàries,
i la futura distribució dels equipaments esportius i lhabitatge
protegit també seguirà el patró de les centralitats.

Planejament: El poble que volem
En planejament, com a reptes clau daquest any, hi ha la definició
del projecte de Lliçà Centre i la gestió del sòl industrial. En
relació a les centralitats, simpulsaran els convenis urbanístics
de les centralitats de la Serra i de Palaudàries i la modificació
del planejament de la Unitat dActuació de ca lArtigues de Baix.
En relació a les indústries, simpulsarà el planejament conjunt
del sector Figueras i lantiga fàbrica de pinsos; Biokit sampliarà
4.000 m2 amb molt poca nova ocupació, sense consolidar un
sol industrial i condicionat al trasllat futur; es tancarà lestudi
de detall de la Unitat dactuació del sector SECSA; i a Can
Montcau, se seguirà lanàlisi jurídica, el treball amb la Generalitat
i la reconducció del projecte amb els promotors.

En relació a obres i serveis, hi ha diversos reptes per al 2005,
entre els quals els projectes durbanització de diversos barris i
el programa de millores als barris. Concretament, com a reptes
per al 2005, en urbanització i asfaltats, surbanitzarà el barri
de Pineda Feu i El Pinar i es reurbanitzarà el barri de Ca lEsteper,
el de Palaudalba i la Unitat dActuació del Pla. En quant a vials
i accessos, sexecutarà el vial del nou CEIP Martí i Pol a
Palaudàries, sasfaltarà laccés al barri de Can Xicota i un accés
segur, per dalt, al barri de Can Franquesa i sacabarà dasfaltar
el tram de Santa Eulàlia de Ronçana del camí de can Farell i la
carretera de Caldes.

CAP GOVERN A LLIÇÀ A FET TANT
EN TAN POC TEMPS
La cloenda de la segona edició del Cara al poble va anar a càrrec
de lalcalde , el qual va valorar de positiu el balanç de lacció de
govern i va reivindicar que cap govern a Lliçà ha fet tant en tan
poc temps. En la seva intervenció, Joaquim Ferriol va felicitarse dhaver aconseguit tirar endavant els compromisos que es
varen establir en lanterior Cara al Poble. Tot i demanar
comprensió i una mica de paciència a la ciutadania, ja que en
un any no es pot arreglar tot, va remarcar que lexperiència i el
coneixement de la situació real del municipi són factors clau
per administrar correctament i va parlar de les possibilitats
engrescadores de cara al 2005.
Foto: Estela Jiménez
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Centralitats: Un nou model de poble
cohesionat, proper i de tots

Obres i serveis: Per viure millor

La revista de Lliçà

Pel que fa a la gestió dels residus, es farà el nou contracte
descombraries i el projecte de la nova deixalleria municipal als
barris de La Serra o de Palaudàries. En relació al control
ambiental, selaborarà i es tirarà endavant un pla dadequació
de les empreses a la llei dintervenció ambiental, selaborarà el
cadastre de soroll del municipi i simpulsaran expedients
sancionadors i els cens de gossos. En referència a lespai
agroforestal i al paisatge, es tramitarà una modificació
substancial de la normativa del sòl no urbanitzable i es restaurarà
el riu Tenes al seu pas pel nucli urbà. Pel que fa a la sostenibilitat,
saprovarà en el Ple i es desplegarà, de forma participada, el
Pla dacció de lAgenda 21 local.

La revista de Lliçà
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BIENES CULTURALES

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SHORIN-RYU

El diseño y la estructura propuesta por el ROM, de participación
y creación de diferentes Consejos, entre éllos el de Cultura, es
lo que nos define como identidad de una sociedad participativa
e implicada en nuestro municipio.
En la idea de fomentar nuestra cultura, apoyamos todas las
políticas ejercidas para su beneficio, como la interculturalidad,
la integración de todas las regiones, su cultura, su habla, sus
costumbres.
El Patrimonio Cultural es el conjunto de expresiones y
manifestaciones que, generadas a través de la historia,
conforman el elemento fundamental y básico para comprender
una comunidad. La excepcionalidad del Patrimonio andaluz,
caracterizado por su indiscutida riqueza, variedad y calidad, se
imbrica en el tejido social adquiriendo un gran protagonismo
en la vida cotidiana.
Nuestra entidad, CENTRO CULTURAL ANDALUZ Y EXTREMEÑO,
intenta reunir a todos los andaluces y extremeños y a todo aquel
que quiera participar en el fomento de nuestra cultura. Por eso,
queremos trabajar en diferentes proyectos, para dar a conocer
nuestras costumbres y no perder nuestras raices.
Realizamos actos culturales propios de nuestras tierras (Día de
Andalucia, Extremadura, Rocio, Cruz de mayo, Migas extremeñas,
Carnaval, Noches culturales del flamenco y el baile) y
colaboramos con el Ayuntamiento en aquellos actos que
organiza.
Somos una Entidad que empieza a caminar y queremos que
vosotros andaluces y extremeños colaboreis. Teneis vuestra
casa en el Local de Ca L´Artigas, los sábados a partir de las 19
h. Muy pronto comenzaremos con actividades: clases de
sevillanas, taller poético andaluz, pintura y taller de guitarra.
Agradecemos a nuestra también querida tierra Cataluña la
acogida, aunque no hemos nacido en élla la llevamos muy
adentro. La relación entre las dos culturas es enriquecedora y
desde la Administración, a traves de la regiduria de Cultura,
debe fomentarse para que sea fructífera. Esto es un BIEN
CULTURAL.

ESPORT: aquesta és la prioritat. Gairebé no sha parlat de lesport
del nostre municipi i de les idees de futur en el CARA AL POBLE.
Però sí que comentarem, en el poc espai que tenim, la
importància de lesport i sobretot dels esports minoritaris. Ara
podem veurels més, ja que surten al butlletí Ei!, articles que
parlen del CÚRLING, esport que practica el regidor dEsports del
nostre Ajuntament. Creiem que està bé parlar desports
minoritaris i no només dels que SEMPRE surten a la televisió.
Des del punt de vista del nostre esport, en el karate hem de
tenir en compte la importància que tenen tots els aspectes,
físics, mentals i de salut.
Lesport és un instrument per treballar la cohesió social i la
millora de la qualitat de vida.
Lesport és un factor dús del temps de lleure i és un element
que transmet valors, que millora la salut i lautoestima, que
fomenta la participació, que genera cultura social i fomenta la
diversitat.
La nostra activitat del karate impulsa lesport a ledat escolar
i per als joves.
A través daquest esport sapliquen valors de comunicació entre
tots.
Hem creat una escola esportiva que, a més de la pràctica del
karate, també serveix dautorelació.
Consolidar les diferents activitats de competició és un dels
objectius que ens hem marcat en el nostre municipi.
Realitzem cursos de defensa personal i campionats diversos a
diferents nivells, dins i fora del nostre municipi, i també, dins
de lentorn natural i de relació, organitzem colònies esportives.
El significat del karate és la base del desenvolupament
intel·lectual, espiritual i físic, per això us aconsellem que
practiqueu aquest o qualsevol esport. LESPORT ÉS SALUT.

CENTRO CULTURAL ANDALUZ Y EXTREMEÑO

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SHORIN-RYU
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FEDERACIÓ DASSOCIACIONS DE VEÏNS DE
LLIÇÀ DAMUNT

INFORMACIÓ DEL CLUB DE TENNIS SERRA
ESPORT

La nostra Federació vol plantejar un seguit de problemes que
pateixen des de fa molts anys, poc o molt, gairebé tots els barris
federats, que són molt genèrics, però dobligat compliment per
part de lAjuntament, com: AIGUA, CLAVEGUERAM I ENLLUMENAT
PÚBLIC, entre daltres, i que són lexemple de com es troba Lliçà
dAmunt en el 2005.

El Club de Tennis SERRA ESPORT és una entitat sense lucre que
ofereix al poble de LLIÇÀ DAMUNT la possibilitat que pugui
practicar lesport del TENNIS i gaudir de la resta dinstal·lacions
com són el poliesportiu, boxes, local social i altres
entreteniments.

Junta Rectora de la FAVLLA

Aquesta entitat col·labora amb lAjuntament, ja que a les seves
instal·lacions lÀrea dEsports organitza les classes de tennis i
es fan servir també per a la Festa Major pel Torneig de Tennis.
També entre els afeccionats al futbol sala sha creat un equip
que participa en el torneig que organitza lAjuntament.
El Club de Tennis SERRA ESPORT està ubicat al carrer de Josep
Llimona, 51 del barri de Ca lEsteper i està disponible durant
tots els dies de lany; té també dos pistes de tennis amb llum
artificial.
Si algú està interessat a informar-se o conèixer les instal·lacions,
el podem atendre els caps de setmana a lhivern i tot el dia a
lestiu.
Pau Mataró i Pons,
president del Club de Tennis Serra Esport
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AIGUA. Tenim una canalització antiga, insuficient i molt
deficient. En alguns barris no arriba laigua i, si arriba, ho fa
amb molt poca pressió, per la qual cosa és necessari bombejarla. Necessitem una revisió i modernització de la xarxa de
distribució daigua.
CLAVEGUERAM. Des de fa anys, incrementa el nombre dhabitants
de forma considerable, però no incrementa la capacitat de la
xarxa de clavegueram. Per tant, falta ampliar de manera urgent
la capacitat de la xarxa municipal. En molts barris, les aigües
fecals cauen en els torrents i els boscos. Considerem que això
també és greu i és un perill per a la salut pública i, a més, un
delicte ecològic.
ENLLUMENAT PÚBLIC. Tenim labsoluta seguretat que, en la
majoria de barris, lenllumenat públic no arriba a les mínimes
condicions legals de seguretat. També és notòria la seva
insuficiència i la greu situació dinseguretat ciutadana en què
es troba. És imprescindible lactualització de lenllumenat públic.
Per tot això exposat, demanem que sexposi aquesta situació
als responsables de la Generalitat, amb la clara i lúnica intenció
darribar a un acord màxim, per mirar de trobar una solució
conjuntural i extraordinària, ja que amb els mitjans ordinaris
i únicament municipals és totalment inviable.

El fet que sigui una entitat sense lucre vol dir que els pagaments
que es fan cada mes són només per cobrir les despeses de
manteniment i les millores necessàries.

La revista de Lliçà

Can Franquesa no disposa daigua, ni clavegueram, ni enllumenat
públic. Els carrers no estan asfaltats i no es pot entrar ni sortir
del barri sense arriscar-se la vida.

les entitats al dia
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En aquesta secció de les entitats al dia, les entitats i associacions
podran adreçar-hi cartes amb la seva opinió sobre qualsevol tema.
Per completar larticle Lliçà dAmunt, un poble ple dentitats del número dos de La revista de Lliçà, hem dincloure lAula
Artística i el Club Futbol Sala Vall del Tenes, com a part del teixit associatiu del nostre poble. Hem de dir que es van
utilitzar les dades del Registre dEntitats de lAjuntament per fer larticle, i que per tant, poden existir en el municipi
altres associacions i entitats que no han estan citades, ja que no estan registrades.

EL RACÓ DEL CONTE

La revista de Lliçà
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El racó del conte va néixer fa tres anys a partir de la necessitat
dels pares i mares de lAMPA Sant Baldiri de promoure una
activitat extraescolar totalment lúdica, però que pogués ser
compartida.
Aquesta iniciativa, de dedicar un cop a la setmana un espai per
a les famílies on poder gaudir de la màgia dels contes, ja es feia
en biblioteques daltres pobles, i vam pensar que també ho
podríem fer al nostre poble. Com que no disposàvem de
biblioteca ho vam començar fent a lescola, en una aula que el
centre ens deixava un cop al mes per dur a terme aquesta
activitat.
De seguida vam creure que seria molt bonic que aquesta activitat
fos oberta a tots els nens i nenes del poble i vam demanar a les
altres AMPA dels CEIP Països Catalans i Miquel Martí i Pol, si
volien participar en la seva organització. Aleshores fèiem El
racó del conte cada mes en un centre i el finançament anava a
càrrec dels tres centres.
Quan es va inaugurar la Biblioteca de lIES com a espai municipal,
vam pensar que el més lògic era traslladar lactivitat en aquest
nou espai. Vam parlar amb Cultura de lAjuntament i de seguida
ens vam posar dacord.
Actualment, aquesta activitat també compta amb la col·laboració
del CEIP Rosa Oriol.

Un cop al mes ve algú a explicar contes infantils. Tots els nens
del poble hi són convidats amb les seves famílies. Si la persona
que ve és professional, el cost de lactivitat es paga entre les
quatre AMPA, i la Regidoria de Cultura se nencarrega de la
difusió. Es reparteix a cada nen un full on hi ha dibuixat un
ratolí molt especial, que diu el dia i lhora dEl racó del conte
daquell mes, i també la persona o companyia que explicarà
el conte.
Amb lajuda de la Laura, adeqüem un espai de la biblioteca
amb catifes de colors i cadires.
Tenim un ratolí com a mascota que el va dibuixar la Begonya
de lAMPA Sant Baldiri. Ara que hem fet la festa del tercer
aniversari, la Bego ha dibuixat tot un conte que ha escrit la
Joana Moreno també de lAMPA Sant Baldiri i que explica la
història daquest ratolí. El vam explicar durant la festa, per
tal que els nens i nenes poguessin conèixer-la. El dia de la
festa també hi va haver berenar per a tothom i una sorpresa
per tots els nens i nenes que van venir.
A llarg daquests tres anys ha vingut gent molt diversa,
professionals de fora, gent del poble, titellaires, músics,
mestres, i fins i tot el regidor de Cultura, en Pitu.
AMPA de les quatre escoles

MONTSERRAT RIERA:

DAVID RODRÍGUEZ

A mi em sembla bé. El butlletí,
la revista, el Cara al Poble. Jo
crec que la informació que es
dóna és suficient.

Doncs, la informació és
suficient, però potser se
nhauria de donar una mica
més. Déu nhi do el que
treballen i el que fan, però
també hi ha coses que queden
amagades. De tota manera, jo
crec que està bastant bé,
bastant a lhora. Però, més
informació sempre és bona.

A mi no em sembla suficient.
Ha millorat. Abans hi havia
CiU i eren molt més tancats.
Aquests shan obert una
mica, però encara fa falta
més. De tota manera, porten
poc temps. Però, van per bon
camí, tot i que haurien de
ser una mica més clars a
lhora de fer les coses.
Aquest pas els costa i van de
mica en mica. Reclamo més
claredat.

ANTONIA ÀNGELA VELASCO:
Jo puc opinar sobre el butlletí
i crec que ara és més petit i
abans era més complet. Hi ha
una mica de tot el que es fa,
però potser podria ser més
esplèndid quant a explicació.
Però, em sento prou
informada. No he assistit a cap
sessió del Cara al Poble i no en
puc opinar.

MERCEDES SILLERO:
Yo opino que, si realmente lo
que dicen es la verdad, me
parece que dicen todo lo que
tienen que decir, no hay
ningún problema. Lo que yo
no sé es si realmente dicen
la verdad o no. Dependiendo
de si reflejan toda la
información en todos los
boletines y todo lo que dan,
es perfecto. A mí me da igual
el cómo, pero que digan la
verdad.

JORDI FEBRER:
Penso que hi ha prou
informació i prou
transparència, principalment
en mitjans escrits. I crec que
hi ha un intent, que
saconsegueix bastant, de fer
participar la resta de grups
que hi ha a lAjuntament.

La revista de Lliçà

MARIA JOSÉ RUIZ:
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Quina és la seva opinió sobre la informació
que es dóna de la gestió municipal?

enquesta
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Jaume Ballbé

regidor deconomia i hisenda

"el govern municipal no ha d'estirar
més el braç que la màniga"
Jaume Ballbé Mundet, regidor d'Economia i Hisenda de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, va néixer l'any 1932, és casat i
té tres fills i dos néts. La seva trajectòria professional passa per
diferents empreses, sempre en l'àmbit de l'administració i les
finances: 6 anys d'auditor a Ford Motor i Unitesa, 9 anys de
director d'administració i logística en una planta de química de
Flix, 6 anys de director d'administració i finances a Laboratoris
Andreu, 4 anys de director d'empreses participades del Banc
Industrial de Catalunya i 17 anys de director financer de Hoescht
Ibèrica, a més de membre de la comissió de control de "la Caixa"
durant 7 anys.

La revista de Lliçà
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Per què va entrar en el món de la política?
No havia participat mai en política però, una vegada jubilat,
em vaig preguntar: "què puc fer per al meu barri?" i em
van nomenar president de l'Associació de Veïns de Can
Salgot. Després, quan vaig renunciar al càrrec, els bons
amics Joan Soley i Fèlix Viñeta em van convidar a entrar a
Esquerra Republicana de Lliçà d'Amunt i, aleshores, em
vaig preguntar: "què puc fer per al meu poble?" Em feia
il·lusió entrar en el món de la política municipal per diverses
raons. En primer lloc, era una activitat diferent i podia
aportar-hi la meva experiència, els meus coneixements
tècnics i els criteris de gestió empresarial. En segon lloc,
jo no necessitava fer "carrera política" per tant, no em calia
utilitzar un llenguatge "políticament correcte". M'agrada
poder dir les coses pel seu nom i ser exigent, m'agrada
l'organització, el rigor, la disciplina, l'eficàcia, la serietat,
l'honestedat. Pensava que podria ajudar a redreçar aquest
arbre tan tort que estava a punt de cruixir i, juntament amb
tots els companys, prendre decisions que ens afecten d'una
manera directa i els resultats de les quals es podrien veure
i tocar amb la mà.
Abans d'arribar a l'Ajuntament, s'imaginava la situació
econòmica amb la qual es va trobar?
Fa més de trenta anys que sóc a Lliçà d'Amunt. De les
mancances d'infraestructures i serveis, n'era conscient;
dels desgavell administratiu, financer i organitzatiu, no.
Malauradament, el govern municipal es va deixar massa
anys en mans d'uns pocs i sempre els mateixos.

Quins objectius prioritaris es va plantejar quan va arribar
a l'Ajuntament? Hi ha hagut alguns moments crítics en els
quals va pensar que seria difícil fer front a la situació
econòmica?
Els objectius prioritaris que vam haver de fixar-nos van ser
els financers, ja que la caixa estava buida:
com pagaríem la nòmina de final del mes de juny; com
aguantaríem l'allau de creditors que ens amenaçaven; com
refinançaríem els crèdits a curt termini; com instauraríem
una planificació financera. Aquest va ser el moment més
crític dels inicis del nostre mandat. El següent objectiu va
ser l'administratiu: tancar el pressupost de l'exercici
anterior; tancar el balanç del 2003; fer una auditoria; fer
un pla de sanejament. També vam posar-nos en contacte
amb política financera de la Generalitat per obtenir la seva
conformitat per buscar finançament a llarg termini i
aconseguir finançament per a 7,9 milions d'euros. A més,
vam negociar amb els subministradors tant els terminis de
pagament com les quanties a pagar.
Com està organitzada la Regidoria d'Economia i Hisenda
de l'Ajuntament?
L'equip humà està format per l'interventor, el tècnic
d'estudis econòmics, el responsable de la comptabilitat,
dos ajudantes, una caixera i un càrrec de confiança
compartit.
Quines funcions té assumides?
Ens correspon recopilar les propostes fetes per tothom,
tant dels ingressos com de les despeses o inversions.
D'aquesta recopilació, en surt la proposta final del
pressupost. Hem de vetllar perquè tant els ingressos com
les depeses s'ajustin a allò que, en el seu dia, el Ple de la
Ajuntament va aprovar. Ens toca tenir, en cada moment,
les disponibilitats necessàries de diners i controlar els
pagaments per ajustar-los als terminis acordats. Juntament
amb l'interventor, som responsables que es compleixin els
tràmits de firmes i conformitats, de la confecció de la

comptabilitat, dels balanços i comptes de resultats, del
control administratiu dels grans contractes o concessions,
del seguiment de la recaptació d'impostos que ens fa la
Diputació i de les relacions amb les entitats bancàries, amb
la Direcció General de Política Financera, amb la Sindicatura
de Comptes etc.
Quina importància té el pressupost per desenvolupar la
política municipal?
El pressupost és l'eina bàsica per desenvolupar la política
municipal: són els diners dels quals disposarem i com els
utilitzarem. El pressupost d'ingressos és la base o punt de
partida de tota planificació de l'acció municipal. El govern
municipal no ha d'estirar més el braç que la màniga.
Els coeficients d'endeutament vénen marcats per les lleis,
per tant, no s'han de sobrepassar i estan en relació amb el
volum d'ingressos corrents. Els pressupostos s'han de tancar
sempre anivellats o amb un lleuger superàvit.
L'execució del pressupost ha de ser rigorosa i, si cal, s'ha
de donar un cop de timó quan les expectatives d'ingressos
no es compleixen o bé alguna partida de despeses es dispara,
i s'ha de fer immediatament i amb energia. Cal pensar no
només en el cost d'una inversió, sinó també en les despeses
de manteniment que gravaran per sempre l'Ajuntament.
Cal tenir cura amb les prestacions i serveis no obligatoris
que oferim al poble, perquè els impostos que rebem de
l'Estat són absolutament insuficients i la pressió fiscal que
podem exercir sobre els contribuents ha de ser moralment
limitada. Les aportacions econòmiques que l'Estat, la
Diputació i la Generalitat fan als ajuntaments haurien de
ser proporcionades a les necessitats que els pobles tenen,
que l'Estat no arregli aquesta situació és condemnar els
Ajuntaments a patir situacions insostenibles, i encara més
en el nostre cas.
De tota manera, s'ha de procurar que els serveis no
obligatoris s'autofinanciïn i no restin recursos als serveis
obligatoris.

activament en la política municipal en general i, en
particular, en la confecció del pressupost. Vivim en comunitat
i res del que és humà no ens ha de ser
indiferent. Entre tots hem de prendre decisions. Si no volem
saber res de la política municipal, algú prendrà les decisions
per nosaltres, algú farà política pel seu compte i aleshores
tots en rebrem les conseqüències.

entrevista
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Quan temps haurà de passar perquè l'equip de govern no
estigui condicionat pel deute econòmic?
Durant molt anys, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha gastat
per sobre de les seves possibilitats. L'acumulació de dèficits
ha estat una constant des de 1997, de tal manera que, des
d'aquest any f ins al 2003, s'ha generat un forat
pressupostari de 10 milions d'euros. Nosaltres hem
reordenat els deutes, els hem finançat correctament i hem
pagat tots els proveïdors. L'Ajuntament ha recuperat la
confiança de bancs i subministradors. Ara podem gestionar
els subministraments i serveis a millors preus perquè els
proveïdors saben que cobraran al venciment. Els crèdits
contractats de nou s'hauran de tornar amb 12 anys, els dos
primers han estat de carència, és a dir, únicament hem
pagat interessos; això vol dir que, els pròxims 10 anys,
haurem de tornar, per als darrers crèdits, 790.000 euros
cada any, més els interessos corresponents. Per això, el
rigor, l'austeritat i les prioritats amb la despesa s'hauran
de tenir molt presents.
Porta vostè l'economia domèstica?
I tant! Sempre he portat control de les despeses de casa,
sempre he gastat allò que els meus ingressos m'han permès,
i sé mensualment quan hem gastat i amb què i quin és el
saldo disponible dels meus comptes.

Foto: Estela Jiménez
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Penso que és molt convenient, però, sobretot, s'han de
tenir en compte els condicionats que acabo de descriure.
S'ha de tocar sempre de peus a terra i s'ha de fer el que
econòmicament es pugui fer. Sempre que escollim una cosa
és per deixar de fer-ne una altra, i aquest equilibri és delicat.
Jo voldria animar els conciutadans que participessin
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Què li sembla l'elaboració dels pressupostos de forma
participativa?
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UN GOVERN AMB CORATGE
Els ciutadans de Lliçà podem estar
orgullosos de tenir un govern que dóna
la cara, que explica les coses amb
transparència i que no samaga quan rep
crítiques. Tenim un govern valent que
intenta practicar una democràcia
desconeguda al nostre poble. En un sol
any, aquest govern ha obert més vies de
participació que cap altre i ho fa amb el
convenciment que aquest és lúnic camí
per recuperar la confiança de la gent
vers la política. Però sovint aquest camí
és pedregós i tots necessitem temps i
paciència per anar-lo fent sense
ensopegades.
La creació de diversos consell de
participació, lorganització de fòrums
públics de debat i el diàleg constant amb
col·lectius socials, evidencien la voluntat
democràtica i oberta dun equip de
persones que creuen, com nosaltres, que
Lliçà és un poble amb un gran potencial
de futur, sempre i quan siguem capaços
dencarrilar-lo bé.

La revista de Lliçà
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Després dun any i mig de molta feina,
sovint invisible però dura, el govern
desquerres està posant fil a lagulla en
molts temes de vital importància per a
Lliçà. Daquí a uns anys, potser shauran
oblidat els protagonistes daquests
canvis, però en quedarà una herència
ben diferent a la que es va trobar la gent
dERC i ICV-EUiA el 2003. Una herència
que alguns pretenen enterrar, com si fos
possible posar el comptador a zero per
art de màgia! Durant molts anys, aquest
govern i els que vindran, hauran
darrossegar el llast dun dèficit que
obliga a prioritzar allò que és més
essencial.
Per això, en comptes de desacreditar el
govern, loposició hauria dexplicar les
raons de fons i els arguments de la seva
alternativa, evitant els discursos tòpics
o, directament, lescaqueig. I tampoc
shi val a tirar la pedra i amagar la mà,
aprofitant actes de llibertat per crear
crispació. Si no aprenem a escoltar-nos,
a dialogar, a discutir educadament... ben
segur que hi perdrem tots. I ens hi
juguem massa: el futur de Lliçà dAmunt.

EL LLENGUATGE ARROGANT DUN DISCURS
POLÍTIC.
La història de Lliçà dAmunt, senyores i
senyors, la que val, la de debò, sembla que
hagi començat només fa una mica més dun
any i mig: El dia que lequip de govern actual:
ERC i ICV-EUA, es va fer càrrec de la gestió
dels recursos del nostre poble.
- Ara sí que sestan fent les coses be!. Abans
de nosaltres hi havia males històries.
I es proclama amb orgull la construcció de
la nova Escola Bressol.
No es parla del passat. No es parla del com
sha arribat fins a la construcció del centre
i fins i tot ni es recorda del com ha estat
possible aconseguir que lequip humà
responsable del funcionament de la nova
escola, sigui, gent de la nostra, gent jove,
gent que ha viscut la transformació recent
del nostre col·lectiu.
I no és que el passat sigui obra únicament
de lequip de govern anterior. No es tracta
daixò. Tots plegats, bé directe o
indirectament, hem fet possible, be per acció
o per omissió, el que tenim i cap de nosaltres
en podem excloure a ningú dun
protagonisme col·lectiu.
No era compartida la il·lusió per la PRIMERA
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL modèlica a tot
Catalunya i nascuda amb les mateixes
directrius de la mateixa Irene Balaguer?.
No era capdavantera lexperiència de lescola
de SEGON ENSENYAMENT DE LA VALL DEL
TENES que dinamitzava un sentiment
didentitat local?: LA VALL DEL TENES i
impulsava el coneixement del nostre país i
de la pròpia Vall.
I els INTERCANVIS, no eren motius de
trasbals i noves experiències compartides i
possibles per la voluntat de tots?
Quin era el mapa escolar a Lliçà dAmunt fa
més de vint anys?
Ha començat realment fa un any i mig la
història del nostre poble?.
Larrogància de proclamar-se protagonista
exclusiu dallò que sinaugura, ignora la
participació ciutadana, la que és propera
als vostres plantejaments polítics i la que
no ho és, i daltra banda, continua fent de
la demagògia, que es basa amb la
ignorància, el fil director de les vostres
proclames.
Entenem que a la gent, no se li pot fer
renunciar, amb discursos excloents, al fet
de compartir.

PARLEM DEL QUE VOLEM PARLAR
La necessitat dun nou model
destructura en el nostre territori,
obliga a plantejar un nou concepte,
on els ciutadans hauran de canviar
actituds i participar més en la vida
social. Un nou model de municipi ha
de fer compatible el creixement
econòmic amb el medi ambient i la
cohesió social. En aquest sentit
sadopten iniciatives com elaborar
opinions i plantejar estratègies.
Lequip de Govern lanomena CARA AL
POBLE, nosaltres en diem CARA DURA,
alguns ciut adans així ho han
manifestat. Però no volem entrar en
fer una crítica dun CARA AL POBLE
DISSENYAT A MIDA DE LA SEVA
POLÍTICA.
Nosaltres volem, i que quedi clar,
INDÚSTRIES DE FUTUR (MANGO I
SIMON), no fem com alguns, que deien
des de loposició amb lajut dentitats
sostenibles, que no volien ni Biokit ni
Mango ni Simon i ara fan un conveni
per tal dampliar BIOKIT, quan sabien
que aquesta empresa implantada
abans de que governés PSC, mai la
podrien fer fora. Ara diuen que es
traslladarà daquí a 15 anys. SENYORS
DEL GOVERN, ABANS DE 15 ANYS
ESTAREM NOSALTRES GOVERNANT i
treballarem per indústr ies no
contaminants que donin treball i farem
més INVERSIONS.
Ara es parla del nou model de zona
centre. Nosaltres apostem per
respectar al màxim les zones verdes,
que es garanteixi un 25% dhabitatge
de protecció per a joves i gent gran,
que es preservin habitatges pel
col·lectiu tan important com és el dels
disminuïts, dissenyar un centre
còmode per vianants, amb una zona
doci i comercial, habitatges de 2-3-4
plantes heterogenis, Plaça Major amb
lAjuntament, biblioteca, sala multiús
i aparcaments soterrats amb entrada
des de lexterior, sense oblidar
dadequar els ACCESSOS ALS BARRIS i
que aquest tinguin més SERVEIS.
Per això la importància de parlar en
aquesta revista, però no només amb
1900 caracters. ESPERÀVEM QUE ARA
QUE ESTAVEN LES ESQUERRES SERIA
DIFERENT. La participació, la claredat
i la transparència, ON SÓN ARA?

No, no ens hem equivocat, la data és
correcta. És el primer Cara al Poble que no
va sortir publicat. Després dhaver escoltat
els daquest any, pensem que té la mateixa
vigència.
Una diferència hem trobat, lany passat
havia més públic i més entusiasta, aquest
any, menys i més crític. Hem escoltat frases
com:
.- ...jo els vaig votar perquè prometien una
Biblioteca per 2005...
.- ...jo els vaig votar perquè deien que no
pujarien els impostos, arreglarien els
carrers......
Encara no han passat 2 anys, i el gran
projecte dERC sestà desinflant.

C O N C E R T A D E S

Miquel Ballester
dilluns a divendres, matí, dimarts,
tarda
Francesc León
dijous, tarda
Juan José Salvador
dimecres, tarda
Jaume Ballbé
dimarts i dijous, matí
Marga Vilageliu
dimarts, tarda
Emilia Soler
dimarts i dijous, tarda
Josep Camps
dimarts, tarda
Ferran Miralles
dilluns, matí i tarda
CiU:
Àngel Montins, Antoni Ortiz,
Robert Navarro i Pere Grau
Dilluns i dimecres, de 18 a 20 h
ciu@ajllisa.org
PSC:
Antoni Díaz i Amparo Mejías
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h
psc@ajllisa.org
PP:
Josep Santiago i José Antonio Ferreiro
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h
pp@ajllisa.org
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El desplegament mediàtic realitzat per fer
comprendre els ciutadans la mala Herència
rebuda sembla ser que legitima a realitzar
aquest increment en les taxes i aquest Pla
de Sanejament com si fos lúnic camí viable.
Existeixen altres fórmules, sense que hagin
de ser sempre els mateixos, la gent del
poble, qui pagui la mala gestió dels uns i els
altres.
LAjuntament està endeutat, però també
és bo saber que tenim lhonor dencapçalar
la llista daturats de la Comarca i que la
renda de les famílies lliçanenques baixa,
situant-se entre les pitjors de la Comarca.
Seria bo tenir en compte aquestes dades a
lhora de planificar el futur de Lliçà en les
seves vessants: econòmiques, socials,
educatives, ...

Joaquim Ferriol
dimarts i dijous, matí
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3.- Sol·licitud dun préstec a 12 anys per un
import de 7,5 milions deuros.

Govern Municipal
ERC  ICV-EUA
Visites en hores concertades

H O R E S

En les passades eleccions del 25 de Maig,
els ciutadans/es de Lliçà dAmunt van voler
fer un tomb a la gestió municipal i van veure
en el projecte dERC una sortida a aquesta
situació. Però una cosa és fer un programa
electoral i una altra cosa ben diferent és
dur-lo a terme.
Que el deute de lAjuntament era alt, ja se
sabia, i el grup dERC així ho feia públic
durant la campanya. Però el que no deia
amb claredat era com sanava a fer front a
aquest deute. Passats 100 dies de la presa
de possessió, veiem com selabora un Pla de
Sanejament que gira entorn de 3 eixos
fonamentals:
1.- Augment de la pressió fiscal, al voltant
dun 7% anual, i venda de patrimoni.
2.- Durant els propers anys les obres a
realitzar seran les imprescindibles,
mitjançant contribucions especials.

EUiA-ICV treballem decididament per
impulsar lautèntica par ticipació
ciutadana, perquè volem que el govern
local sigui un projecte per a la
participació on el Govern Municipal
demostri dia a dia que hi ha una altre
estil de governar, buscant els canals més
adients per a què la informació arribi a
tothom i la comunicació sigui constant;
així el debat serà ampli i participatiu.
Volem superar la desil·lusió i la falta de
relació entre els veïns i lAjuntament,
on els veïns siguin lautèntic motor a
lhora de decidir el model de poble que
volem construir. La situació econòmica
heretada, unida a la falta de recursos
propis, fa que sigui impossible fer front
a la greu situació en la que es troben els
serveis daquest municipi, serveis com:
aigua, clavegueram, enllumenat públic,
carrers i infrastructures bàsiques, etc.
Tota aquesta informació lhem anat
comunicant per diverses vies, els últim
tres Cara al Poble.
Els pressupostos aprovats per al 2005
per lEquip de Govern actual, són el fidel
reflex de la situació en la que es troba
el nostre municipi. Haver de realitzar
mesures tan impopulars com rebaixar
les subvencions a les entitats és un clar
exemple d'això.
ICV-EUiA estem en el govern municipal
treballant conjuntament amb ERC, de
manera honesta, coherent amb les
nostres idees i respectuosos amb el
nostres companys de govern, complint
el nostre compromís electoral. Estem
participant activament en el sanejament
de les comptes municipals, perquè els
serveis fonamentals i bàsics com laigua,
lenllumenat públic, el clavegueram, la
recollida descombraries, etc., funcionin
correctament, tal i com es mereixen els
ciutadans i ciutadanes de Lliçà. Estem
condicionant els barris dia a dia,
millorant els carrers, zones
poliesportives, accessos als barris, els
serveis, i mantenint en la mida de les
nostres possibilitats tot allò que
sol·liciten les AA.VV.

HORARIS DATENCIÓ
AL PÚBLIC A LAJUNTAMENT:

E N

... Després de quatre mesos des de la presa
de possessió, lactual Equip de Govern va
reunir el passat 01.11.03 els ciutadans i
ciutadanes de Lliçà per explicar com havien
trobat lAjuntament desprès de 24 anys de
govern de CiU, i què tenien previst fer per
tirar endavant el projecte presentat durant
la campanya electoral i amb el qual havien
creat una cer ta il·lusió entre els
ciutadans/es, trencant així un cicle polític.

LA TEVA VEU

V I S I T E S

Cara al Poble II

els grups municipals opinen

19

en els darrers mesos
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DEL 17 DE DESEMBRE
AL 7 DE GENER:

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
A través dels vidres del Casal dAvis
es va poder veure una mostra de
diferents pessebres sud-americans
cedits pel col·leccionista local Manel
Lahosa.

Fotos: Estela Jiménez

DEL 17 AL 19 DE DESEMBRE:

SUPERMERCAT DE REVISTES
EN CATALÀ

Fotos: Estela Jiménez

Lateneu lAliança va acollir el
SupermerCAT de revistes en català,
un gran quiosc que reuneix lactual
oferta de publicacions dinformació
general i especialitzada escrites en
català, amb més de 125 publicacions
diferenciades, que van ser exposades
i es van posar a la venda en aquesta
espai.

18 I 19 DE DESEMBRE:

FIRA DE NADAL

Foto: Estela Jiménez

Artesans, comerciants i artistes van
posar a la venda els seus articles a la
Fira de Nadal, situada a la plaça de
Catalunya.

La revista de Lliçà
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També va comptar amb activitats
complementàries: contes de Nadal,
xocolatada i escudella popular.

28, 29 I 30 DE DESEMBRE:

PARC INFANTIL I JUVENIL DE
NADAL
El Parc Infantil i Juvenil de Nadal, al
Pavelló dEsports, va comptar amb
activitats de lleure i esportives,
adreçades a infants de totes les
edats, fins i tot bebès, i adolescents
i joves.

Fotos: Estela Jiménez
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1 DE GENER:

CONCERT DE CAP DANY
Entitats locals, juntament amb
professors i alumnes de lEscola
Municipal de Música lAliança, sota
la seva direcció, van oferir un
concert de Cap dAny anomenat
Música + música, un espectacle
polifacètic que volia ser un
homenatge a la música en tota la
seva dimensió com a element
essencial de la cultura.

5 DE GENER:

La revista de Lliçà
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Els Reis dOrient van visitar els
centres cívics i el Pavelló dEsports,
van recollir les cartes i van saludar
tots els nens i nenes de cada sector
del poble. Van arribar als centres
cívics en cotxe dèpoca i al Pavelló
dEsports en carrossa.

Foto: Estela Jiménez

Foto: Estela Jiménez

CAVALCADA DE REIS
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5 DE FEBRER:

Premi a la millor
disfressa de parella:
Norberto Rosado
Florencio per Mosca i
mosqueta

FESTA DE CARNAVAL
LÀrea de Cultura de lAjuntament,
amb la col·laboració de lentitat Arrel
Jove, va organitzar la festa de
Carnaval. Daquesta manera, es va
recuperar una festa especialment
participativa i divertida que havia
desaparegut del calendari local.
La Rua de Carnaval va recórrer alguns
carrers del poble des de la plaça
Catalunya fins a lateneu lAliança,
amenitzada pel grup danimació
Xarop de Canya. El Ball de disfresses,
a lateneu lAliança, va estar
amenitzat pel grup danimació El
tramvia blanc.

Premi a la millor
comparsa o grup:
Colla de gegants per
Porta a porta

Accèssit a la millor comparsa o grup: José
Antonio Rodrigo Fernández per
Els increïbles

17 DE FEBRER:

La revista de Lliçà

abril de 2005

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
JOV@S. APROXIMACIÓ A
LA REALITAT JUVENIL DE
LLIÇÀ DAMUNT
Lacte, presidit per lalcalde, Joaquim
Ferriol, va comptar amb lassistència
del responsable de Joventut de
lAjuntament, autor del llibre i de
lestudi en què es basa, i de
representants de la Generalitat, la
Diputació i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental. Tots els representants
de les administracions públiques van
destacar la importància daquest
treball com a eina per treballar unes
polítiques de joventut que
responguin a les inquietuds reals dels
joves del municipi.
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LES ARRELS DEL NOSTRE POBLE

història

Can Bosc
Dades històriques

Descripció

Masia situada al centre del poble, a un quilòmetre de la sagrera
i prop dun torrent al qual dóna nom. Les primeres referències
escrites daquesta casa són del segle XV, tot i que segurament
el mas és anterior. Concretament, lany 1452 el propietari de
la casa era en Pere Bosc, qui tenia algunes peces de terra pel
monestir de Sant Pere de les Puelles, tal i com succeïa en el cas
del veí mas Puig.

Can Bosch forma part de les masies de carener perpendicular
a la façana. Tot i això, el tret diferencial de can Bosch és que
les vessants de la coberta són desiguals i li donen un perfil
asimètric.

En el costat esquerra de la masia hi ha un edifici annex, disposat
de manera perpendicular a la casa principal. A la planta baixa
hi ha els estables i en el pis de dalt un aixopluc amb funcions
diverses entre les quals assecar les collites. És un edifici de
planta rectangular adaptat al desnivell del terreny; a la façana
nord, hi ha reutilitzats els carreus del portal de lantic barri.
Cal destacar la xemeneia de planta quadrada i amb doble forat
de ventilació.
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En algun moment del segle XIX, la família Bosc es va emparentar
amb la família Xiol, i al llarg daquella centúria van deixar de
viure a la casa païral, la qual fou ocupada per masovers, i es van
traslladar a la ciutat de Granollers, des don gestionaven el seu
patrimoni. Al primer quart del segle XX, Joan Xiol i Bosc,
propietari de lheretat, va participar en associacions agraristes
com lInstitut Agrícola Català de Sant Isidre i la Cambra Agrícola
del Vallès.

A la cuina de la masia es conserva una gran llar de foc amb
xemeneia quadrangular muntada sobre dues grans bigues de
fusta, que fan alhora de lleixa i que descansen sobre una
columna de fusta.

La revista de Lliçà

Tot plegat va permetre la formació dun patrimoni prou
important, el qual no podia ser conreat de forma directe en la
seva integritat. És per això que el propietari de can Bosc va
subarrendar algunes peces de terra de la seva heretat a altres
pagesos del poble, tal i com va succeir lany 1750. Aleshores,
Joan Bosc va establir a rabassa morta una peça de terra a favor
del bracer Agustí Martí, amb lobligació de plantar-hi vinya.

La porta principal és darc de mig punt dovellada amb els carreus
molt ben tallats. A banda i banda hi ha uns pedrissos amb
escaleta que servien tant per descansar, com per muntar a
cavall. El marxapeu, que és molt estret, està fet amb cairons.
La majoria de les obertures de la masia segueixen la tipologia
del segle XVll, són de llinda plana sense decorar.

Fotos: Antoni Castellà

Probablement, el mas Bosc va experimentar un creixement
econòmic i territorial després de la crisi agrària viscuda al segle
XV, aconseguint ampliar les seves possessions amb la
incorporació dalguns masos rònecs. Aquest desenvolupament
econòmic va anar acompanyat dun major pes social en el si de
la comunitat rural, i de la participació dalguns membres de la
família Bosc en els òrgans de govern de la baronia de Montbui
i en alguns dels seus negocis. Per exemple, lany 1697 Miquel
Bosc va arrendar limpost del trentè de les parròquies de Lliçà
dAmunt i de Palaudàries.

Actualment la masia està tancada dins un pati, però antigament
tenia un barri, i forma un conjunt amb els edificis que té afegits
a banda i banda, els quals són antics serveis annexes com
masoveria, corts, quadres i pallisses. En el costat esquerre, a
més, hi ha un cos adossat un xic més elevat duna sola vessant
de construcció més recent. Consta de planta baixa, pis i golfes.
La coberta, que és de teula àrab, acaba en un ràfec imbricat.
Els murs són una barreja de diferents tipus de fàbrica.
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RUTES DE NATURA

Can Bosc, torrent den Bosc i cases
de la serra
DETALLS DE LA RUTA
Un recorregut per una de les valls més ben conservades i de més
valor ecològic del municipi. Així mateix, la gran diversitat
decosistemes i el canvi de perspectiva continu, de ben segur
faran que la sortida sigui una de les més boniques i variades.
Can Bosc: Masia situada a un quilòmetre de la Sagrera i prop del
torrent al qual dóna nom. Les primeres referències són del segle
XV, tot i que segurament el mas és anterior. Actualment ledifici
està tancat dins un pati, i forma un bonic conjunt amb les
construccions annexes: masoveria, corts, quadres i pallisses.
Cal destacar la porta principal darc de mig punt dovellada amb
carreus ben tallats, la finestra de lhabitació de la dreta, darc
carpanell amb linterior lobulat i les impostes amb el cap de dos
homes barbuts acompanyats per animals. A dins, una gran cuina
amb llar de foc central i un antic escó de fusta al lateral.

La revista de Lliçà

abril de 2005

Torrent de Can Bosc: Neix a les fondalades de la urbanització de
Can Farell i acaba al riu Tenes a lalçada del camp de futbol. És
un torrent curt i de cabal variable segons labundància de pluges.
És notòria la seva riquesa vegetativa, bàsicament representada
en dues parts: el tram entre Can Bosc i Can Malé, on el llit és
ample, amb una explotació de pollancres i una gran quantitat
i varietat de plantes de ribera (api de torrent, créixens, cua de

cavall, etc.); i la part més alta, més estreta, però amb una
vegetació molt més selvàtica (canyers, saüquers, nogueres,
etc.) Quant a la fauna, també notem una gran quantitat i varietat
daus: des dels típics ocells de torrent (rossinyols, mallerengues,
merles, etc.) fins a una gran quantitat daus i mamífers que
sabeuren al torrent, sobretot a lestiu quan laigua escasseja.
Les cases de la Serra. El curs més alt del torrent queda encaixat
entre les serres de Ca lArtigues i Can Sanalla. A mitja alçada
dambdues serres, shi troben diverses cases antigues (unes
actualment habitades i daltres en runes), on la gent vivia del
conreu de les feixes, ja que shavien danar adaptant al relleu
del terreny, i utilitzaven -quan era possible- laigua del torrent
per regar. Exemple daquestes cases són: can Janars, can
Caponet, can Carena, can Tiret, can Seguer, can Rodó, can Roget,
etc.
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