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COMENCEN LES
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS
Les dates de preinscripció per al curs
escolar 2004/05 són les següents:
- Educació Infantil de primer cicle (Escola
Bressol L'Espurna i de Palaudàries): del 3
al 14 de maig
- Educació Infantil de segon cicle i Primària
(CEIP Sant Baldiri, Països Catalans, Miquel
Martí i Pol i de Ca l'Artigues) i Educació
Secundària Obligatòria (ESO) (IES Lliçà):
del 15 al 30 d'abril
- Educació postobligatòria (Batxillerat) (IES
Lliçà): del 13 al 28 de maig
- Ensenyaments musicals (Escola Municipal
de Música L'Aliança): del 10 al 14 de maig.
• El proper curs escolar 2004-2005 a Lliçà
d'Amunt hi haurà dues escoles bressol:
L'Espurna i la de Palaudàries, i quatre centres
d'educació infantil i primària: CEIP Ca
l'Artigues (que començarà només amb
alumnes d'educació infantil), CEIP Miquel
Martí i Pol, CEIP Països Catalans i CEIP Sant
Baldiri.
• La preinscripció de les escoles bressol es
farà a l'Ajuntament; en el proper butlletí
s'ampliarà la informació.
• Per fer la preinscripció a les escoles i a
l'institut s'ha de demanar dia i hora de visita,
per telèfon, en el centre educatiu de
preferència. En el cas de preferir el nou CEIP
de Ca l'Artigues, la preinscripció es pot fer
en qualsevol dels altres tres CEIP. Els alumnes
que han de fer la preinscripció són els que
comencen P3, 1r d'ESO i 1r de Batxillerat, i
els que vulguin canviar de centre.

2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

EL PLE APROVA LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DEL 2003
El regidor d'Hisenda, Jaume Ballbé, destaca
l'equilibri financer i l'esforç de depuració
comptable.

•El pressupost del 2003 s'ha tancat amb 11.
495.265 euros d'ingressos, 11.455.019 euros
de despeses i un superàvit de 40.246 euros,
que es destinarà a eixugar el deute existent.
•El nou equip de govern s'ha ajustat al
pressupost que hi havia i l'ha liquidat amb
un lleuger superàvit, que trenca la tendència
negativa dels darrers anys.
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L'EQUIP DE GOVERN I ELS
TREBALLADORS DE
L'AJUNTAMENT ACORDEN EL
CONVENI LABORAL
Segons el regidor de Planificació
Estratègica i Recursos Humans, Miquel
Ballester, amb la signatura del nou conveni
laboral es normalitzaran les relacions
laborals i es crearà un marc idoni per poder
treballar en aspectes organitzatius i de
recursos humans.
• Aquest conveni laboral, que té una durada
de dos anys (2004 i 2005), inclou un
increment retributiu segons la Llei de
pressupostos de l'Estat, l'aplicació de la Llei
de conciliació de la vida laboral i familiar i el
compromís d'engegar un procés de
descripció i valoració de llocs de treball.
• El conveni és un primer pas per regularitzar
la situació laboral de tots els treballadors,
adequar sous i responsabilitats i portar a
terme una política de recursos humans.
• L'actual equip de govern prioritza
l'adequació de l'equip humà dels professionals
que treballen a l'Ajuntament a les necessitats
reals que demana la societat actual, en
aspectes tecnològics, organitzatius i
formatius, i la modernització de la gestió
municipal, amb un apropament al ciutadà.
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EL PLE APROVA ASSUMIR MÉS
FACTURES DE DESPESES NO
PRESSUPOSTADES PER
L'ANTERIOR EQUIP DE GOVERN

ES FIXA EL REPARTIMENT DE
COSTOS PER A LA
PAVIMENTACIÓ DE
PALAUDALBA

EL CLUB DE CÚRLING SPORTING
L'OLLA DE LLIÇÀ D'AMUNT,
CAMPIÓ DE CATALUNYA

I EDICIÓ DEL PREMI A LA
SOSTENIBILITAT I
CONSERVACIÓ DEL PAISATGE

El Ple va aprovar el pagament de
diferentsfactures, valorades amb un total
de 662.265,24 euros, de despeses que
l'anterior equip de govern havia gastat
sense tenir partida pressupostària per
pagar-les.

La pavimentació de carrers de Palaudalba
té un cost total de 240.727,26 euros,
delsquals l'Ajuntament pagarà un 10%,
més la construcció del mur que fa anys
que demana l'associació de veïns; la resta,
anirà a càrrec dels veïns amb contribucions
especials. Els preus estaran en exposició
pública durant 30 dies per si es volen
presentar al·legacions.

El Club de Cúrling Sporting l'Olla de
Lliçàd'Amunt va guanyar la primera edició
del Campionat de Catalunya d'aquest
esport, que es va disputar del 26 al 28 de
març a Viella.

Lliçà SOStenible ha convocat la primera
edició del Premi a la Sostenibilitat i
Conservació del paisatge, adreçat a tota
persona, col·lectiu o empresa que, per la
seva activitat quotidiana o projecte específic
dins del terme municipal de Lliçà d'Amunt,
contribueixi de manera significativa a:
- la conservació i/o l'embelliment del paisatge
(activitats de tipus agrícola, ramader, silvícola,
jardiner, etc.)
- el manteniment de l'activitat tradicional
agrària, ramadera o del bosc, que afavoreixi
de manera específica l'aspecte ecològic i de
biodiversitat i/o la conservació d'espècies
autòctones o tradicionals.
- el desenvolupament d'actuacions o projectes
que tinguin una especial rellevància en
l'afavoriment dels principis i actituds propis
d'un desenvolupament sostenible.

•Aquestes factures s'han assumit després
de verificar-se amb els serveis tècnics i
gràcies als préstecs aconseguits.
•També es va aprovar donar de baixa factures
que es va considerar que no s'havien de
pagar, per un import total de 111.693,30
euros.
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L'AJUNTAMENT TREBALLA PER
ACONSEGUIR MÉS DISCIPLINA
URBANÍSTICA I AMBIENTAL
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ELS POLICIES LOCALS
GUANYEN LA PRIMERA LLIGA
DE FUTBOL DE POLICIES I
BOMBERS DE CATALUNYA
Un equip de futbol format per policies de
la Vall del Tenes, entre els quals n'hi havia
cinc del nostre municipi, es va classificar
en el primer lloc de la primera edició de la
Lliga de futbol de policies i bombers de
Catalunya.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL
REGLAMENT DEL CASAL D'AVIS

L'Ajuntament ha delegat a la Diputació la
gestió i la recaptació de les sancions, que
fins ara sovint no arribaven a executar-se.

El Ple va aprovar inicialment el reglament
del Casal d'Avis, que estarà en exposició
pública durant 30 dies, abans de l'aprovació
definitiva.

•També treballa en un manual de disciplina
urbanística i ambiental, que pretén informar
la gent de com s'ha d'actuar correctament i
de les mesures sancionadores que
s'imposaran, si no es compleix la normativa.

• L'equip de la Vall del Tenes es va enfrontar
a vuit equips, entre els quals hi havia la
Selecció de Mossos de Catalunya, dos equips
de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la
Selecció Catalana de Policies de la Regió
Centre,durant els mesos d'octubre de 2003
a març d'enguany.
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EL TURÓ D'EN PUIG PASSA DE
ZONA FORESTAL A ZONA PER
A INFRAESTRUCTURES
TÈCNIQUES
EL darrer Ple de l'Ajuntament va aprovar
la modificació del Pla general a la zona del
turó d'en Puig, qualificat de sòl forestal,
per tal de qualificar-lo amb la clau
d'infraestructures tècniques. Ara hi ha
instal·lats dos dipòsits d'aigua, i se n'hi vol
posar un altre, a més d'una antena de
radiocomunicacions per millorar-ne la
cobertura. Aquesta modificació estarà un
mes en exposició pública.

DESCOMPTES PER ALS
ABONATS AL GIMNÀS

EL LOCAL SOCIAL DE CAN
XICOTA OBRE LES PORTES

Amb la presentació del carnet d'abonat al
gimnàs, es pot accedir als Cinemes Òscar
de Granollers, Mataró i Platja d'Aro, de
dilluns a divendres, a preu de Dia de
l'Espectador. Si aquesta iniciativa té
acceptació, es podria ampliar amb altres
descomptes.

El local social de Can Xicota s'inaugurarà
el dissabte 17 d'abril, a les 5 de la tarda,
amb un acte festiu on està convidada tota
la població.

• La presentació de candidats es pot fer fins
al 30 d'abril, a qualsevol membre de Lliçà
SOStenible. El lliurament del premi tindrà lloc
el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Per
a més informació, podeu adreçar-vos a
qualsevol membre de Lliçà SOStenible
14 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

3a MOSTRA I CONCURS DE
JOVES INTÈRPRETS
La Fundació Arts Musicals de la Vall del Tenes
ha convocat la 3a Mostra i Concurs de Joves
Intèrprets, adreçats a tots els solistes i grups
de cambra que resideixin o estudiïn al Vallès
Oriental.

• Les inscripcions es poden fer fins al 30
d'abril. S'han de trametre per correu al Centre
Cívic La Fàbrica, 08187 Santa Eulàlia de
Ronçana. El preu és de 3 euros per cada solista
i/o component d'un grup, per a la Mostra, i de
5 euros per cada solista i/o component d'un
grup, per al Concurs. Podeu trobar més
informació a l'adreça electrònica:
marckln@hotmail.com

Solidaritat amb Bòsnia-Hercegovina:
L'entitat lliçanenca La Cabra Solidària ha organitzat una recollida d'aliments envasats, roba nova,
material escolar, joguines, medicaments i diners per als ciutadans de Tesanj (Bòsnia-Hercegovina).
Portaran el material recollit i els diners a la seva destinació, mitjançant una expedició, que tindrà
lloc al principi d'agost amb vehicles clàssics Citroën 2 CV i alguns camions. Les persones
interessades a col·laborar-hi poden adreçar el material a les escoles, l'Ajuntament, la biblioteca
i el Casal d'Avis, i els diners als comerços, des del 15 d'abril fins al 30 de maig.
* Oficina mòbil d'informació al consumidor:
Dijous 29 d'abril, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.
* Impresos de sol·licitud per a l'IMSERSO 2004-2005:
A partir del dimarts 13 d'abril, es poden passar a recollir al Casal d'Avis i a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà de l'Ajuntament. Qui vulgui viatjar a través de l'Ajuntament, cal que retorni la sol·licitud
emplenada en aquests mateixos llocs; si no, s'ha de retornar a alguna oficina de Benestar Social
de la Generalitat, abans del 14 de maig.
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FESTA DE SANT JORDI:
FINS AL 23 D'ABRIL
CONSTRUCCIÓ DEL DRAC A LES ESCOLES I
L'ESCOLA BRESSOL
Organitza: Ateneu L'Aliança
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes,
de 10 a 13 h, a la Biblioteca Municipal IES Lliçà,
MES DEL LLIBRE: novetats literàries per a tothom.
EL LLIBRE DE SANT JORDI DE LLIÇÀ D'AMUNT:
elaboració d'un llibre sobre Sant Jordi amb
l'aportació d'escrits, dibuixos, collages... dels
lliçanencs i lliçanenques.
JUGUEM AMB SANT JORDI: jocs d'ordinador
referents a Sant Jordi per a nens i nenes d'entre
5 i 12 anys.
JOCS GEGANTS DE LLETRES: bibliopassatemps
gegants.

DIJOUS 22 D'ABRIL
A les 20 h, al Casal d'Avis,
XERRADA: ELS PAPERS DE SALAMANCA
A càrrec de Josep Cruanyes i Tor, advocat i
historiador. Presentació de Joan Garriga, historiador.
Organitza: El Ganxo

A les 19,15 h, des del CEIP Sant Baldiri,
CERCAVILA DEL DRAC
Recorregut: carrers de Jaume I, Anselm Clavé i
l'Aliança.
Organitza: Ateneu L'Aliança
A les 20 h, a l'esplanada del carrer de l'Aliança,
CREMADA DEL DRAC
Organitza: Ateneu L'Aliança
A les 23 h, a l'Ateneu L'Aliança,
CONCERT: ALCOHOL FINO + CHE SUDAKA (de
la Colifata Sound System) + DJ KRANK
Preu: socis, 4 euros; no socis, 6 euros anticipada
i 8 euros a la taquilla
Organitza: Ateneu L'Aliança

A càrrec de Delfí Dalmau i
Argemir, coautor, i Jordi
Planas i Maresma,
coordinador, del Diccionari
biogràfic dels alcaldes del
Vallès Oriental, 1901-2000.

Dia: DIVENDRES 16 i 30

APLEC DE SANT VALERIÀ:

Dia: DIVENDRES 30 D'ABRIL
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

DISSABTE 24 D'ABRIL
A les 20.30 h, a l'ermita de Sant Valerià,
MISSA
A les 22 h, a l'esplanada de l'ermita de Sant Valerià,
CANTADA D'HAVANERES A CÀRREC DEL GRUP
ELS PESCADORS DE L'ESCALA I ROM CREMAT

A partir de les 17 h, a la Biblioteca Municipal IES
Lliçà,
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE
Organitza: Aula Artística

A les 11 h, a l'ermita de Sant Valerià,
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA EN HONOR A SANT
VALERIÀ I CANTADA DE CARAMELLES A CÀRREC
DELS CORS CLAVERIANS DE LLIÇÀ D'AMUNT I
PARETS DEL VALLÈS
A les 12 h, a l'esplanada de l'ermita de Sant Valerià,
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES A CÀRREC
DE LA COBLA PRINCIPAL DE TARRAGONA
A les 17 h, a l'esplanada de l'ermita de Sant Valerià,
ESPECTACLE INFANTIL: L'ARBRE GENERÓS A
CÀRREC DE LAPSUS ESPECTACLES

DISSABTE 24 D'ABRIL

A les 19 h, a l'esplanada de l'ermita de Sant Valerià,
TEATRE: DIVERTIMENTO O LA COMÈDIA DELS
CRIATS. CIA. DEI FURBI
Espectacle de creació pròpia que segueix fidelment
la tècnica all'improvvisso i l'estil dels canovaccios
del segle XVI de la Comèdia de l'Art.

De les 16.30 h a les 19 h, a la Plaça de Catalunya,
TALLERS PER A PETITS I GRANS

* Servei de bar i wc públic. En cas de pluja, l'espectacle
infantil i el teatre es faran a l'Ateneu L'Aliança.

Organitza: Ateneu L'Aliança

LES ENTITATS
PROPOSEN:
CINEMA

DIUMENGE 25 D'ABRIL

A les 23 h, a l'Ateneu L'Aliança,
SÒMNITS: LLIURAMENT DE PREMIS DEL VI
PREMI AL LLETRAFERIT DE CREACIÓ LITERÀRIA
Presentat per Miquel Agell. Amenitzat per la banda
de jazz December Quintet.
Organitza: Ateneu L'Aliança

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
XERRADA: ELS
ALCALDES DE LLIÇÀ
D'AMUNT DEL SEGLE
XX

DIVENDRES 23 D'ABRIL

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal IES Lliçà,
LLIURAMENT DE PREMIS I INAUGURACIÓ DE
L'EXPOSICIÓ DEL II CONCURS DE PUNTS DE
LLIBRES
Organitza: Aula Artística
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TALLER
D'AUTOESTIMA
A càrrec d'Esmeralda Ponce,
psicòloga.
Dies: DILLUNS, DEL 3 DE
MAIG AL 21 DE JUNY
Hora: 18 a 20 h
Lloc: sala polivalent del
recinte municipal d'Els
Galliners
Inscripcions: a l'Ajuntament,
fins al 30 d'abril
Preu: 12 euros

TALLER EL SEXE I LES
EMOCIONS
Adreçat a joves. A càrrec de
Cristina Carrasco,
psicoterapeuta.
Dies: DIMARTS, DEL 4 DE
MAIG AL 8 DE JUNY
Hora: de 17.30 a 20 h
Lloc: sala polivalent del
recinte municipal d'Els
Galliners
Inscripcions: a l'Ajuntament
i a la biblioteca, fins al 30
d'abril
Preu: 12 euros.

Ciudad de Dios de Fernando
Meirelles i La pelota vasca de
Julio Medem.
D'ABRIL
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis, gratuït; no socis,
2 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

CARAMELLES DE
PASQUA
Dia: DIES 17, 18 I 25 D'ABRIL
Hora d'inici: 9.15 h (dia 17, a
les 16.15 h)
Lloc: diferents punts del poble
Organitza: Cor Claverià
L'Aliança

ESPECTACLE INFANTIL
Teatre: Pinotxo a càrrec de la
Companyia La Mandarina.
Dia: DIUMENGE 18 D'ABRIL
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis, 2 euros; no socis,
3,50 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

PARTIT DE FUTBOL
SALA ENTRE LA VALL
DEL TENES I LA
SELECCIÓ CATALANA
La Selecció Catalana sub18
de futbol sala disputarà un
partit amistós amb l'equip de
Nacional A del club de la Vall
del Tenes. Abans de la
competició, tindrà lloc una
exhibició i un partit de l'Escola
de Futbol Sala del club de la
Vall del Tenes.

Dia: DIUMENGE 18 D'ABRIL
Hora: 12 h
Lloc: Pavelló d'Esports

BALL AMB MÚSICA EN
DIRECTE
Dia: DIVENDRES 23 D'ABRIL
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Casal d'Avis
Entrada: 1.50 euros
Organitza: Associació Casal
d'Avis

Lliçà en 5 minuts
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La cultura
es mou

SORTIDA
FOTOGRÀFICA
Per fotografiar el poble. Cal
portar càmera fotogràfica.
No cal apuntar-se
prèviament.
Dia: DIUMENGE 25 D'ABRIL
Hora de sortida: 10 h
Lloc de sortida: davant de
l'Ajuntament
Organitza: Màrius Gómez i
Toni Torrillas

III TROBADA DE
BICICLETES ANTIGUES
2004
Recorregut: Santa Eulàlia de
Ronçana-Lliçà d'Amunt. Sis
quilòmetres i 100 metres de
desnivell (tot baixada).
Dificultat: baixa.
Dia: DIUMENGE 25 D'ABRIL
Hora d'inici: 11 h
Lloc d'inici: plaça de
l'Esglésisa de Santa Eulàlia
de Ronçana
Lloc d'arribada: plaça
Catalunya de Lliçà d'Amunt
Inscripcions: de 10 a 11 h,
a la sortida
Preu: gratuït
Organitza: Club BTT Lliçà
d'Amunt Concos.

L’abril és un mes en què la cultura es mou a tot arreu, empesa per la festa
del llibre i la rosa, però enguany, a Lliçà d’Amunt, pren un relleu especial
perquè hi ha programades moltes activitats aprofitant la coincidència de Sant
Jordi amb l’Aplec de Sant Valerià.
L’Aplec de Sant Valerià és una festa local de gran tradició i importància
històrica que s’ha volgut potenciar, fent un programa molt més atractiu que
omple tot el cap de setmana, del qual destaca l’obra de teatre del diumenge,
a què tothom és convidat per gaudir del millor grup català de Comedia
dell’Arte.
Finalment, el divendres 30 d’abril es farà la presentació del Diccionari biogràfic
dels alcaldes del Vallès Oriental del segle XX, que ha de servir per a mantenir
viva la nostra memòria a través de les persones que van ser protagonistes
principals de la història municipal.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
Edita: Ajuntament de Lliçà d’Amunt • Disseny: Miquel Llach • Imprimeix: Duran Arts Gràfiques • Paper ecològic • Dip. Leg. B-42.214-2003 . Exemplar gratuït

