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COMENCEN LES
PREINSCRIPCIONS I
MATRICULACIONS PER A LES
ESCOLES BRESSOL
La preinscripció i matriculació per al proper
curs de les dues escoles bressol municipals
es farà a l'Ajuntament, entre el 3 i el 14 de
maig. Es poden preinscriure els infants que
vagin a l'escola bressol per primera vegada
i que l'1 de setembre de 2004 ja tinguin 4
mesos.
• L'Ajuntament ha enviat cartes a les famílies
dels nascuts els anys 2002, 2003 i 2004
per donar tota la informació necessària per
fer aquesta preinscripció i matriculació, a
més d'informar de quin serà el funcionament
dels centres.
• Qui no hagi trucat a l'Ajuntament per
demanar dia i hora per fer la preinscripció,
tal com es deia a la carta, pot venir igualment
a preinscriure's, encara que hagi d'esperar
torn.
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ALTRES PREINSCRIPCIONS
ESCOLARS
• Recordem que, entre el 10 i el 14 de maig,
es faran les preinscripcions d'ensenyaments
musicals a l'Escola Municipal de Música
L'Aliança i, entre el 13 i el 28 de maig, es
faran les preinscripcions de Batxillerat a l'IES
Lliçà.
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MILLORA DE LA LÍNIA 3 DEL
BUS URBÀ AL SEU PAS PER
GRANOLLERS
Seguint amb l'adequació de les línies del
bus urbà als nous vehicles estàndard (de
10 a 12 metres), la LA-3, que passa per
Granollers, ha adaptat el recorregut al de
la xarxa d'autobusos de la capital de la
comarca, la qual cosa permet el
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transbordament amb les línies urbanes i
interurbanes. Això també suposa una
variació dels horaris d'aquesta línia.
Aquestes modificacions es posaran en
marxa a partir del 3 de maig.
• El nou recorregut de la LA-3 té parada a
l'Estació del Nord, el Parc de Ponent, el Teatre
Auditori, l'Estació d'Autobusos, el carrer del
Bisbe Griber (Cinemes Òscar), l'Estació de
França, el carrer de Colom, les Piscines
Municipals i els instituts. S'han anul·lat dues
parades, la del passeig Fluvial i la del barri
de Sant Miquel, les quals s'han duplicat i
desplaçat una mica.
• En les marquesines i en els pals de parada
del transport de Granollers també hi haurà
els horaris del bus urbà de Lliçà d'Amunt.

4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

ES TREU A CONCURS LA
URBANITZACIÓ D’INDUSTRIAL
TENES I L’ENDEGAMENT DEL
RIU
Enguany començarà la urbanització del
polígon industrial Tenes, a llevant del Pinar
de la Riera, que portarà nova activitat
econòmica al poble. Les obres inclouran
l’ampliació de la llera del riu entre la font
de Can Comes i les piscines municipals
per tal de protegir una part del nucli urbà
del risc d’inundació que ara l’amenaça. La
posterior restauració ambiental de la ribera
és una prioritat del projecte.
• Els plecs de prescripcions tècniques i
economicoadministratives que l’Ajuntament
ha aprovat estipulen un pressupost màxim
de licitació d'1.748.565,83 euros i un termini
d’execució que no podrà excedir els dotze
mesos.
• Les excavacions a la llera del riu Tenes,
d’acord amb els estudis i projectes de
l’Agència Catalana de l’Aigua, són obligades
i inexcusables a causa del risc d’inundació
existent. L’endegament obligarà a talar la
vegetació de ribera existent, cosa que
comportarà un impacte paisatgístic acusat,
però temporal. Per minimitzar-lo es farà durant
els mesos que els arbres no tenen fulla i, de
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seguida, es plantaran un nombre elevat de
peus d’àlbers i de diferents menes de salzes
i s’hidrosembraran gramínies i lleguminoses
per tal de recompondre una nova ribera
frondosa, verda i amb vegetació forestal
autòctona.
• De fet, les millores en les qüestions
ambientals que puguin formular els licitadors
seran el criteri principal d’adjudicació de les
obres i signifiquen fins al 50% de la puntuació.
En especial es valorarà la integració
paisatgística de l’escullera que hi haurà aigües
amunt del gual i la disminució del pendent
dels nous marges i la creació d'irregularitats
per tal d’evitar un aire de canal.
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NETEJA D’ABOCAMENTS
INCONTROLATS DE RESIDUS
La Junta de Residus del Departament de
Medi Ambient netejarà diversos punts que
presenten abocaments de deixalles de Lliçà
d’Amunt.
• Encara es produeixen abocaments de tot
tipus de deixalles en diferents indrets del
nostre municipi, tant en l’entorn natural com
en zones urbanes. El tipus d’abocaments
varia, des dels clàssics sacs de runa
procedents d’obres menors, fins a saques
grans, mobles, brossa domèstica, animals
morts, ferralla, etc. Aquest serà el segon any
consecutiu que la Junta de Residus farà
aquesta clausura d’abocadors incontrolats
a Lliçà d’Amunt, fruit de la sol.licitud d’ajut
que va demanar l’Ajuntament l’any 2003.
• Els punts on es farà la neteja són la timba
de can Noguera, al límit amb Santa Eulàlia
de Ronçana; el camí de Can Farell a Ca
l’Artigues, camí de Can Cabot; can Magrana,
a la banda de bosc que dóna a Ca l’Artigues;
Can Rovira vell; Ca l’Artigues, al carrer de la
Cerdanya-carrer de les Garrigues; can
Montcau, a la banda de l’autovia i també en
diversos punts del bosc; Can Xicota, al camí
que puja pel bosc fins el carrer de l'Aneto.
El pressupost total de l’actuació puja a 11.300
euros, a banda del cost del projecte, que
assumirà íntegrament la Junta de Residus.

butlletí quinzenal d'informació municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt / 1 de maig de 2004

6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA REGIDORIA D'ESPORTS
CONVIDA TOTS ELS CLUBS I
ENTITATS ESPORTIVES LOCALS
A PARTICIPAR EN LA NIT DE
L'ESPORT

LA BIBLIOTECA VALORA ELS
TRES PRIMERS MESOS DE
SERVEI

Aquest acte, que tindrà lloc el 5 de juny,
pretén premiar clubs i entitats esportives
del municipi, a més de dos esportistes
locals, un home i una dona, per la seva
trajectòria esportiva durant la temporada
2003-2004.
• Els clubs i entitats esportives locals poden
presentar fins a tres candidatures als premis,
segons els criteris definits en les bases, les
quals es poden recollir en el Pavelló d'Esports.
Les candidatures es poden presentar en aquest
mateix lloc fins al 5 de maig.
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LA MARATÓ D'AERÒBIC CENTRA
LES JORNADES DE PORTES
OBERTES A L'ESPORT PER A
TOTHOM
Els dies 8 i 9 de maig se celebren les III
Jornades de Portes Obertes a l'Esport per
a Tothom, que organitzen per l'Àrea
d'Esports de la Diputació de Barcelona
conjuntament amb la província de Torí
(Itàlia), amb la finalitat d'acostar les
instal·lacions esportives als ciutadans,
perquè puguin participar de les activitats
esportives organitzades especialment per
a aquestes Jornades i gaudir de l'esport,
de forma gratuïta i lúdica.
• La Regidoria d'Esports ha proposat a tots
els clubs i entitats esportives locals
d'organitzar activitats en el marc d'aquestes
Jornades.
• Per la seva banda, l'Ajuntament ha
organitzat la sisena edició de la Marató
d'Aeròbic per al diumenge 9 de maig.

Durant els tres primers mesos de la
Biblioteca IES Lliçà, se n'han fet sòcies
136 persones. A més, s'han comptabilitzat
unes 1.700 visites, amb una mitjana
d'assistència de 24 persones diàries. També
s'han deixat en préstec 70 llibres. Segons
els responsables, el ritme de les
catalogacions va molt bé i ja es compta
amb gairebé 5.000 llibres catalogats.
• Pel què fa a les connexions a internet, la
xifra és d'unes 500 connexions,
majoritàriament de joves que xategen o
consulten el correu electrònic.
• Els dijous i divendres són els dies que la
biblioteca té més afluència d'usuaris, amb
una mitjana de 32 i 35 persones
respectivament. Des del mes de febrer, els
últims divendres de cada mes hi té lloc L'hora
del conte, que reuneix força mainada,
acompanyada de familiars.
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FORMACIÓ D'UN GRUP DE
PARES I MARES PER TRACTAR
TEMES REFERENTS A
L'EDUCACIÓ DELS FILLS
La Comissió de Formació de Pares i Mares
de Lliçà d'Amunt, juntament amb l'Àrea
Bàsica de Salut de la Vall del Tenes, ha
organitzat durant el curs 2003/2004 un
cicle de xerrades-col·loqui per a pares i
mares d'educació infantil i primària,
relacionades amb la relació i comunicació
amb els fills. La valoració d'assistència i
d'interès dels assistents ha estat molt
positiva i, per al curs vinent, es vol formar

un grup de pares i mares que es reuneixin
de forma periòdica per tractar amb més
profunditat temes que els interessin sobre
l'educació dels infants.
• Les persones interessades poden posarse en contacte amb les psicòlogues de les
escoles, les AMPA o els serveis socials de
l'Ajuntament.
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FESTA DE PRIMAVERA
La Comissió de l'Homenatge a la Vellesa,
amb la col·laboració de l'Ajuntament,
organitza la Festa de la Primavera,
adreçada a totes aquelles persones del
poble més grans de 70 anys. Enguany, la
festa tindrà lloc el 8 de maig, a les 6 de la
tarda, al pati de l'IES Lliçà.
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INTERCANVI ENTRE LES
ESCOLES DE MÚSICA DE LLIÇÀ
D'AMUNT I PIERA
El diumenge 28 de març, l'Escola Municipal
de Música L'Aliança va rebre la Coral de
l'Escola de Música de Piera. Aquesta rebuda
formava part de l'intercanvi que els dos
centres van iniciar el curs passat quan
l'Escola de Música de Piera va rebre la
Coral de l'Escola de Música de Lliçà
d'Amunt. En total, van participar-hi uns 70
alumnes de les dues escoles, petits, mitjans
i grans, de 4 fins a 16-17 anys, que van
participar en jocs conjunts, van fer assajos
i van oferir un concert a l'església
parroquial, ple de familiars dels alumnes
de les dues escoles.

* El carnet d'usuari és imprescindible per utilizar els serveis del Casal d'Avis:

Per utilitzar els serveis del Casal d'Avis (ATS, perruqueria, podologia, massatges i internet) és
imprescindible disposar del carnet d'usuari, el qual es pot sol·licitar en el Casal. Per obtenir aquest
carnet cal complir diferents requisits: és imprescindible estar empadronat a Lliçà d'Amunt i haver
complert 60 anys o ser pensionista.

Lliçà en 5 minuts
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

ESPAIOAC, UN ESPAI MUNICIPAL
PER A EXPOSICIONS
El dia 6 de maig, a les 20.30 h, s'inaugurarà
el nou espai d'exposicions municipal
EspaiOAC, que acollirà exposicions
periòdiques de fotografies sobre Lliçà d'Amunt.
La primera exposició programada a
l'EspaiOAC, que s'inaugurarà aquest mateix
dia, és del fotògraf Màrius Gómez.
L'espai de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà també
serà un espai d'exposicions, des d'on es vol
estimular i potenciar la creació de fotògrafs
vinculats a Lliçà d'Amunt.
Cada autor/a haurà de proposar prèviament la
seva idea a l'Ajuntament, perquè se li adjudiquin
les dates d'exposició. Els projectes constaran
invariablement de sis obres de 35 x 48 cm, de
qualsevol tècnica fotogràfica, que restaran
exposades durant un mínim de quatre mesos.
En finalitzar l'exposició, l'organització i l'autor/a
seleccionaran una de les obres, que passarà a
formar part de la Col·lecció de Fotografia
Contemporània de l'Ajuntament.

CONCURS APARADOR DE
REFLEXIONS SOBRE LA
SOSTENIBILITAT I EL MEDI
AMBIENT
En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient,
que se celebra el 5 de juny, es convoca un
concurs de frases, amb un nombre màxim
de 50 caràcters, relacionades amb el Medi
Ambient, i es convida tothom a reflexionar
sobre aquesta qüestió.
Les frases han d'anar acompanyades del nom
i cognom de l'autor/a i un número telefònic de
contacte.
Hi ha quatre categories: fins a 10 anys, d'11
a 15 anys, de 16 a 20 anys i més grans de 20
anys.
Les 4 millors frases de cada categoria es
posaran en els vidres dels autobusos urbans
durant la setmana del 5 de juny i les dues
posteriors, on constaran també el nom de
l'autor/a i les inicials dels cognoms i l'edat.
Termini de presentació: DIVENDRES 21 DE
MAIG
Lloc de presentació: Ajuntament, Biblioteca,
Casal d'Avis, escoles i institut.
Bases: Ajuntament, Biblioteca, Casal d'Avis,
escoles i institut.

SESSIONS
INFORMATIVES
SOBRE SERVEIS I
RECURSOS PER A
DIFERENTS
COL·LECTIUS
Informació sobre serveis i
recursos destinats a la
infància, la gent gran, els
joves, els disminuïts i la
família. A càrrec de l'Àrea
de Serveis Socials.
Properes sessions:
- DIMECRES 5 DE MAIG
Hora: 18 h
Lloc: Local Social Mas Bo i
Can Lledó
- DIMECRES 12 DE MAIG
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Ca
l'Artigues
* Hi ha servei de cangur. Cal
sol·licitar-ho prèviament a
Serveis Socials (tel. 93 841
52 25).

II TORNEIG FUTBOL 7
Aquest torneig es farà durant
el mes de juliol al camp de
futbol del Parc Esportiu del
Tenes. Està obert a equips
formats per un màxim de 15
jugadors amb una edat
mínima de 14 anys. Els
equips es dividiran per grups
i es jugarà pel sistema de
lliga, que s'acabarà amb
eliminatòries. Es donaran fins
a 6.000 euros en premis,
segons els equips
participants.
Inscripcions: FINS AL 23 DE
JUNY
Preu de la inscripció: 360
euros/equip (inclou 12
samarretes numerades)
Lloc de la inscripció: Pavelló
Per a més informació:

Pavelló d'Esports, els dilluns,
de 20 a 21 h, o per telèfon, 93
860 70 25, i www.girafoc.org
Organitzen: Entropia, Club
Esportiu Lliçà d'Amunt i
Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament

MARATÓ D'AERÒBIC
Activitat dins del marc de les
III Jornades de Portes
Obertes a l'Esport per a
Tothom.
Dia: DIUMENGE 9 DE MAIG
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Pavelló d'Esports
Inscripcions: fins al mateix
dia de la marató, a la
Recepció del Pavelló

RACÓ DEL CONTE
Contes de papallones a
càrrec de Carme Brugarola.
Dia: DIVENDRES 7 DE MAIG
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca
Organitzen: AMPA escoles i
Ajuntament

SÒMNITS
Hip-Hop Night amb Dj Shan.
Graffiti, break dance i música
en directe.
Dia: DIVENDRES 7 DE MAIG
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

CURS DE CAPOEIRA

SORTIDA DE NATURA

La Regidoria de Joventut vol
organitzar un curs de capoeira.
Els joves que hi estiguin
interessats poden posar-se en
contacte amb aquesta Regidoria.

Recorregut guiat pel torrent
de Can Bosc, la vall i la serra.
Arrossada optativa, a les
14h, al Pinar de la Riera.

Informació: Punt d'Informació
Juvenil El Galliner (93 860 70
01) i Ajuntament (93 841 52
25).

LES ENTITATS
PROPOSEN:
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Dia: DIUMENGE 9 DE MAIG
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de
l'Església
Reserves per a l'arrossada: a
qualsevol membre de Lliçà
SOStenible o al 93 841 41 80.
Preu del dinar: 6 euros
Organitza: Lliçà SOStenible.

XERRADA DE
FORMACIÓ PER A
PARES I MARES

CINEMA

"La prevenció d'accidents
durant la infància", a càrrec
de les infermeres de l'ABS Vall
del Tenes, Lourdes Martínez
i Esmeralda Marrodan.

Dia: DIVENDRES 14 DE MAIG
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

Dia: DIJOUS 6 DE MAIG
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Països Catalans
Organitzen: Comissió de
Formació de Pares i Mares i
ABS Vall del Tenes.
* Hi ha servei de cangur gratuït.

EXPOSICIÓ DE
PINTURA A L'OLI

Piedras, de Ramon Salazar.

De Mª. Teresa Cazcarra.
Dies: DEL 4 A L'11 DE MAIG
Lloc: Pavelló d'Esports

Correus
millora
Correus ja arriba a tot el municipi diàriament.
S'ha reestructurat el servei de correus i el canvi més significatiu és el repartiment
diari domiciliari a tota la població. Anteriorment, aquest repartiment en algunes
zones no es feia a diari. Aquest problema ha anat empitjorant a causa del
creixement progressiu de la població i l'estancament del servei. Ara, s'ha pogut
millorar gràcies a l'augment de la plantilla, que ha passat de 7 a 11 persones, i
ha permès augmentar el recorregut diari de 189 km a 215 km. D'aquesta manera,
el repartiment diari domiciliari es fa extensible a tot el municipi.
Això representa una gran millora per a la població que, des de fa temps, patia
un servei de correus molt deficient, ja que les cartes arribaven amb un retard
intolerable que, en alguns casos, provocava problemes greus.
D'altra banda, us informem que Correus ha traslladat l'oficina a un nou local
situat al número 55 del carrer d'Anselm Clavé.
L'Ajuntament s'alegra de poder anunciar aquesta millora tan esperada per a la
població.
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

