IBI?

EQUIPAMENTS?
MANGO?
BIOKIT?
m2?
SIMON?
PARC AGRARI?
RIU?
AUTOPISTA DEL TENES?
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6
5
8

2
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1

èxit dassistència i els infants i joves que
hi van participar van acollir molt bé les
propostes que shi van oferir.



25 MIL PERSONES VISITEN LES
24 HORES

Hi va haver Scalextric, ping pong, jocs de
taula, ordinador i fusta, tatuatges dalquena
(henna), trenes africanes i tallers de pintura
de miniatures, capoeira i percussió, tot amb
una partipació notable.

Les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes, que enguany celebrava
la 25a edició, va comptar amb la presència
del secretari general de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, Rafel Niubó i Baqué.
L'equip Tomb-Sil Barnasfalt, de Parets del
Vallès, es va proclamar guanyador de la cursa.
Segons els organitzadors, aquest circuit,
situat per primer cop al Pinar de la Riera, va
agradar molt a la gent, però va ser d'una
especial duresa i això va fer que tant motos
com pilots tinguessin moltes dificultats per
acabar la cursa.
Dels 45 equips que van prendre la sortida, 29
van acabar-la i 16 van abandonar.
 L'organització va retre un homenatge a
l'enginyer tècnic i mecànic de Derbi, Francesc
Tombas, de Lliçà d'Amunt, i al promotor de
les 24 Hores i membre fundador de la Colla
del Pa amb Tomàquet, l'escriptor Jaume Farriol,
vinculat a la Vall del Tenes durant dues
dècades. Tombas i Farriol moriren el novembre
i el maig de 2003, respectivament.
Segons els organitzadors, unes 25.000
persones van passar pel recinte i van poder
visitar l'exposició sobre els 25 anys de les 24
Hores i participar en altres activitats.
L'Ajuntament felicita l'organització, la Colla
del Pa amb Tomàquet i la Colla dels Concos,
que han agafat el relleu, pel treball que han
desenvolupat i que ha permès, un any més,
gaudir d'aquest espectacle tan singular i únic
al nostre país.
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GRAN ÈXIT DE LES TARDES
JOVES DE FESTA MAJOR
Segons la Regidoria de Joventut, les tardes
joves de la Festa Major van tenir un gran

La Bibliofesta també va tenir molt bona
acceptació.
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UNA QUARANTENA DE
PERSONES PARTICIPEN EN LA
SORTIDA DEL PATRIMONI
Lliçà d'Amunt va celebrar les Jornades Europees
del Patrimoni amb una xerrada i una sortida a
lentorn del patrimoni associat a l'aprofitament
de l'aigua.
El regidor de Territori, Medi Ambient i
Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Ferran
Miralles, va oferir una conferència titulada "El
patrimoni de l'aigua" on va explicar els cinc
sistemes de rescloses i recs principals del
terme municipal de Lliçà d'Amunt i els quatre
molins fariners que hi hagué: el d'en Comes,
el de can Francí, el de can Oliveres o de can
Godanya Vell i el d'en Fonolleda.
La sortida, guiada i comentada per
l'historiador Xavier Ciurans, l'arquitecte
municipal Josep Bigorra i el regidor Ferran
Miralles, va consistir a visitar ca l'Oliveres, la
depuradora d'aigües residuals que hi ha al
costat de can Feu, el molí d'en Comes, les
rescloses de can Roca Vell i del Tenes, i can
Francí.

4



L'AJUNTAMENT MODIFICA ELS
USOS DELS POLÍGONS
INDUSTRIALS DEL NUCLI URBÀ
El Ple va aprovar inicialment, per unanimitat,
modificar els usos dels polígons industrials
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del Tenes i del Molí d'en Fonolleda perquè,
a més de grans naus, sigui possible fer
naus més petites, que donin al carrer, de
caràcter comercial, petits tallers i, fins i tot,
per a activitats d'esbarjo i oci.
Aquesta modificació respon a la idea de
permetre que aquests dos polígons industrials
del nucli urbà passin a generar una activitat
econòmica més rica en llocs de treball i serveis
de proximitat a la població local.

5



LLIÇÀ D'AMUNT OBTÉ MÉS
RECURSOS PER RESTAURAR
AMBIENTALMENT EL TENES
El Ple va adjudicar les obres d'endegament
del riu Tenes en el seu tram urbà, de la font
de can Comes a la Piscina municipal, a
l'empresa Obres i Serveis Roig, SA.
L'oferta d'aquesta empresa ha augmentat
força els recursos per restaurar ambientalment
la ribera del riu. A més, l'Ajuntament ha rebut
un ajut europeu que, juntament amb
aportacions municipals, permetrà fer una
restauració de màxims.
Aquestes obres han de permetre protegir el
polígon industrial Tenes i una part significativa
del nucli urbà de les inundacions.
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ELS PROPIETARIS RESPONEN A
LA CAMPANYA DE NETEJA DE
SOLARS

D'altra banda, per primera vegada,
l'Ajuntament ha netejat les zones de titularitat
municipal, més duna trentena. En aquest punt
cal recordar que els torrents són titularitat de
la Generalitat i que els perímetres dels barris
s'hauran de netejar, la primavera vinent, en el
marc del pla de creació de franges de protecció
contra incendis forestals que la llei obliga els
barris a fer.
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EL CAP VALL DEL TENES SE
CENTRA EN ELS MALALTS DE
LLIÇÀ D'AMUNT
Des de mitjan setembre, Santa Eulàlia de
Ronçana compta amb un consultori mèdic
i el Centre d'Atenció Primària (CAP) Vall del
Tenes, situat a la Cruïlla del nostre poble,
se centra en l'atenció mèdica dels veïns de
Lliçà d'Amunt.
Aquest fet va acompanyat de la incorporació
a l'Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes
de dos equips mèdics més, formats per metge
i infermera.
Segons la directora del Centre d'Atenció Primària
Vall del Tenes, Pilar Llobet, aquest canvi, malgrat
els possibles enrenous dels primers mesos, a
mitjà i llarg termini, millorarà la qualitat de l'atenció
als ciutadans de la Vall del Tenes, ja que suposa
menys pacients per metge.
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PÈRDUA D'UNA ALZINA
CENTENÀRIA

La campanya informativa municipal de
neteja de solars i l'obertura de 250
expedients disciplinaris han donat bon
resultat i molts propietaris han respost al
requeriment que l'Ajuntament els va fer.

Una de les dues alzines centenàries
ubicades al municipi veí de Lliçà de Vall,
però a tocar del nostre, a la finca del centre
de menors les Torres, s'ha esqueixat per
causes naturals i ha perdut més de la meitat
del brancam.

L'Ajuntament seguirà la tramitació dels
expedients disciplinaris i, si s'escau, n'obrirà
de sancionadors contra aquells propietaris
que no mantenen els seus solars buits en
bones condicions.

Aquest arbre, d'uns 400 anys, que feia 17,5
metres d'alçada i entre 4 i 6 metres de diàmetre
al tronc i 23 metres a la capçada, estava
inclòs dins del catàleg d'arbres monumentals
de la Generalitat de Catalunya.

VALORS NATURALS?
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IMPLANTACIÓ
DINDÚSTRIES A LLIÇÀ
SÍ? NO? ON? COM?
PROCÉS DINFORMACIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

15, 16 i 28 doctubre de 2004
Lliçà dAmunt és un nucli amb seqüeles territorials importants fruit dels desoris
urbanístics que es van produir en el passat. La disposició i tipologia del teixit urbà,
tant residencial com urbà, i lelevada presència dedificacions i instal·lacions fora
dordenació en el sòl no urbanitzable fragmenten i devaluen excessivament (i
innecessàriament) els espais lliures del municipi. Pel que fa a lús del sòl, Lliçà
dAmunt, envoltat de polígons industrials pel sud, lest i loest, ha mantingut una
vocació fortament residencial i poc industrial, amb els inconvenients i les oportunitats
que això comporta. Tanmateix, la implantació industrial ha seguit, fins ara, les males
pràctiques urbanístiques del conjunt: esquitxada pel territori en lloc de concentració,
interessos empresarials particulars en lloc de voluntat municipal i interès públic,
ubicacions industrials en sòl no urbanitzable o en llocs inadequats, escassa gestió
urbanística per dotar la indústria dels serveis necessaris, etc.
Lequip de govern actual ha estat analitzant lencaix urbanístic de la indústria a Lliçà
i ha explorat els diversos escenaris i alternatives de futur possibles. Ara, abans de
prendre cap decisió, tractant-se de qüestions dimportant transcendència en la
definició del model de poble que volem tenir, es convida la ciutadania de Lliçà
dAmunt a informar-sen i, si ho vol, a dir-hi la seva, mitjançant un procés de
participació ciutadana que quedarà plasmat en un document de conclusions.
Tots els ciutadans i ciutadanes de Lliçà dAmunt i les entitats i associacions del
municipi estan convidats a participar.

(CALENDARI,
PÀG. SEGÜENT)

* Vacunació antigripal:

Adreçada a tothom qui vulgui, però especialment a persones a partir dels 60 anys, encara
que la campanya oficial anunciï a partir dels 65 anys. Segons el Departament de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya, també cal que es vacunin les persones internades en
institucions, les que pateixen malalties pulmonars i cardíaques cròniques, les diabètiques,
les que tenen malalties renals, les embarassades, les immunodeprimides, les que poden
transmetre la grip a persones d'aquest grup de risc i les que col·laboren o treballen en
serveis essencials a la comunitat. Al Centre d'Atenció Primària Vall del Tenes, la vacunació
antigripal tindrà lloc de l'1 d'octubre al 30 de novembre; cal telefonar per demanar dia i
hora. Al Casal d'Avis, tindrà lloc el dijous 14 d'octubre, de 17 a 18.30 h; aquesta vacunació
antigripal està organitzada per l'equip d'atenció primària de la Vall del Tenes i l'Ajuntament.
Si es té cartilla, cal portar-la.
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IMPLANTACIÓ DINDÚSTRIES A LLIÇÀ
SÍ? NO? ON? COM?
PROCÉS DINFORMACIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

15, 16 i 28 doctubre de 2004
Sessió Informativa

Divendres 15 doctubre, a les 19.00 h, a lAteneu lAliança.
Sessió, oberta a tothom, on es farà lexposició documentada per part de polítics
i tècnics sobre els antecedents, negociacions actuals, previsions futures, alternatives
possibles, inconvenients i avantatges. Els interessats a participar en el debat ciutadà
sinscriuran, allà mateix, en els grups de treball del dia següent o poden fer-ho ja
des dara a lAjuntament (tel.: 93 841 52 25 i adreça electrònica: llisaa@ajllisa.org).

Grups de treball: Nucli dIntervenció Participativa o
NIP
Dissabte 16 doctubre, de 10.30 a 14.00 h, a la sala polivalent dEls
Galliners i al Pavelló Municipal dEsports.

Grups de treball de 8 a 10 persones, amb una dinàmica i funcionament predefinits
a linici de la sessió. Cal haver-shi inscrit prèviament. Cada grup estarà representat
per un responsable o portaveu escollit pel grup i assistit per un coordinador extern
o municipal que actuarà de moderador i facilitarà la informació necessària. Les
conclusions de cada grup les portarà el responsable a la reunió de la tarda.

Reunió dels representats de cada NIP

Dissabte 16 doctubre, a les 16.00 h, a la sala polivalent dEls Galliners.
Posada en comú de les conclusions dels diferents grups de treball i elaboració del
document definitiu on es reflectiran totes les propostes aportades, les que són
consensuades i les que no.

Exposició pública de la proposta de document de
conclusions
Del 18 al 23 doctubre.

Possibilitat de presentar-hi al·legacions a lOficina dAtenció al Ciutadà (OAC).

Presentació del document de conclusions definitiu
Dijous 28 doctubre, a les 19.30 h, a lAteneu LAliança.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

CONFERÈNCIA: "QUÈ
ÉS LA GLOBALITZACIÓ
I QUINS SÓN ELS SEUS
EFECTES?"
A càrrec d'Èlia Susanna, cap
de projectes i campanyes de
la Fundació Justícia i Pau.
Dia: DIJOUS 14 D'OCTUBRE
Hora: 19 h
Lloc: Local Social Can Xicota

JORNADES DE
FORMACIÓ PER A
ASSOCIACIONS
Aquestes jornades responen
a la voluntat de l'Ajuntament
de fomentar la participació
ciutadana i l'associacionisme.
L'objectiu concret és donar
suport i mitjans a les entitats
per millorar l'eficàcia i
l'eficiència de les seves
gestions. Els temes i les
matèries aniran a càrrec de
membres de la Confederació
d'Associacions de Veïns de
Catalunya (CONFAVC).
Dies: DIVENDRES 22 (tarda)
i DISSABTE 23 (matí i tarda)
D'OCTUBRE
Informació i inscripcions:
Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OAC), fins al 15 d'octubre
Preu: gratuït
Places limitades

CONFERÈNCIA:
"ACCIONS
INDIVIDUALS PER
CONTRIBUIR A UNA
GLOBALITZACIÓ MÉS
JUSTA"
A càrrec d'Eduard Ibáñez,
director de la Fundació
Justícia i Pau.
Dia: DIJOUS 21 D'OCTUBRE
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues

CONCURS DE
FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN
SOLEY: "ESPAIS
ARBRATS I ARBRES
SINGULARS DE LLIÇÀ
D'AMUNT"

FESTA D'INICI DE
L'ESPLAI

Admissió d'obres: DE L'1 AL
21 D'OCTUBRE, de dilluns a
dijous, de 8 a 14 h i de 16 a
20 h, i divendres, de 8 a 14
h, a la Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament

Dia: DIUMENGE 3
D'OCTUBRE
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc del Quiosc
Organitza: Grup d'Esplai

CONCURS
FOTOGRÀFIC: "ENFOCA
LA FESTA MAJOR"
Admissió d'obres: FINS EL
29 DOCTUBRE, a les 14 h,
a la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament

LES ENTITATS
PROPOSEN:
TALLERS

Confecció, dibuix, pintura
decorativa, manga, dibuix i
pintura, restauració de
mobles i ceràmica. Tallers per
a infants, joves i adults.
Informació i inscripcions: 666
56 49 61, de 17 a 20 h
(deixar nom i telèfon perquè
l'Aula Artística es posi en
contacte amb vosaltres)
Organitza: Aula Artística

RACÓ DEL CONTE
Espectacle Laigua, contes
amb titelles, a càrrec de la
companyia Galiot Teatre.
Dia: DIVENDRES 1
D'OCTUBRE
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES
Lliçà
Organitza: les AMPA de les
escoles

Lliçà en 5 minuts
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Es donaran els premis del
Concurs de confecció de
titelles amb material reciclat
i hi haurà un grup
d'animació.

CURS DE TEATRE
Reunió informativa: DILLUNS
11 D'OCTUBRE
Hora: 18,30 h
Lloc: Recinte municipal d'Els
Galliners
Organitza: Associació Dones
del Tenes

ESPLAI
Després, a l'ateneu L'Aliança,
es farà una reunió per als
pares, per tal d'informar i fer
inscripcions, i es projectaran
les diapositives dels darrers
campaments.
Dia d'inici: DISSABTE 16
D'OCTUBRE
Hora: 16.30 h
Lloc: Esplai
Organitza: Grup d'Esplai

EXCURSIÓ: BANYOLES
I SETCASES
Dia: DISSABTE 23
D'OCTUBRE
Inscripcions: fins al 18
d'octubre
Preu: sòcies, 30 euros; no
sòcies, 32 euros
Places limitades.
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99)
Organitza: Associació de
Dones del Tenes

La Festa Major
2004, molt
participativa
S'ha acabat la Festa Major, una festa major més participativa que altres anys, i l'objectiu és que encara ho
sigui més. Enguany s'han introduït algunes novetats, s'han fet més espectacles infantils i s'han implicat més
entitats i col·lectius del poble.
Les novetats han funcionat molt bé, com l'espai jove i el de barraques d'entitats, que la gent ha acceptat molt
bé i que es vol potenciar amb més activitats de cara al futur. El correfoc i el correaigua, una altra de les
novetats d'enguany, també han tingut molta acceptació i es milloraràan per convertir-los en actes importants
de les properes festes majors.
El Sopar de les Àvies va ser molt concorregut i va comptar amb la presència de la Consellera de Benestar i
Família, Anna Simó i Castelló. La Festa d'Homenatge a la Vellesa va tenir més assistents que mai, ja que cada
cop hi ha més gent gran a Lliçà i per això caldrà pensar en noves fórmules d'organització que permetin acollir
aquesta gran participació. El concert de la cantant Rosario va ser d'una gran qualitat, però amb menys gent
de l'esperada. La Juguesca, que celebrava el desè aniversari, va incloure proves molt dures i espectaculars.
La Colla de Gegants també estava d'aniversari, el vintè, i ho va celebrar amb una exposició i el bateig d'un
gegantó. Els actes més tradicionals, com el ball de gitanes, la mostra de pastissos, els concerts, les puntaires
i les exposicions, també van tenir un gran èxit de participació.
Malauradament, la pluja va obligar a suspendre, el dissabte, l'espectacle teatral de l'actor Toni Albà, el ball
de la nit i la prova nocturna de la Juguesca. Una festa al carrer sempre implica aquest risc, però hi ha la
voluntat de solvetar-ho de cara a l'any vinent.
A banda de la implicació social en la Festa Major, l'Ajuntament també vol agrair la implicació del sector
econòmic, comerços i empreses, que han patrocinat i col·laborat en alguns actes.

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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