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LAJUNTAMENT CREA DOS
ORGANISMES PER ABORDAR LA
PROBLEMÀTICA DE LHABITATGE
SOCIAL, LA MOBILITAT I
LACCESSIBILITAT
El Ple del novembre va aprovar la creació
de la Taula Local dHabitatge Social i la
Taula Local dAccessibilitat, amb la
composició que estableixen els seus
reglaments, que també es van aprovar
inicialment i ara estan en període
dexposició pública.
Es tracta dorganismes informatius i
consultius que sencarregaran destudiar les
solucions a la manca dhabitatge social i als
problemes de mobilitat i accessibiliat de Lliçà
dAmunt, amb la participació de la ciutadania,
grups polítics i entitats locals amb implantació
en el municipi.
Tots els grups polítics municipals van
coincidir en la necessitat de començar a
treballar en aquests dos temes i van votar a
favor de la proposta.
La Taula Local de lHabitatge Social es crea
per estudiar i resoldre els problemes de manca
dhabitatge social, de propietat o de lloguer
per als joves, les persones grans o persones
amb un poder adquisitiu baix de Lliçà dAmunt.
La Taula Local dAccessibilitat es crea per
estudiar i resoldre els problemes de mobilitat
i accessibilitat de Lliçà dAmunt, que afecten
principalment les persones amb mobilitat
reduïda o altres limitacions, però també la
resta de la població.
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EL BUS URBÀ AMPLIA LES
EXPEDICIONS
A partir del 3 de gener, el bus urbà amplia
les expedicions de tres de les quatre línies,
amb la qual cosa gairebé aconsegueix una
freqüència de pas dhora, des de les 7.30
fins a les 22 h.

La LA1, del sector dEl Pla (centre urbà) al
de Palaudàries i a la inversa, farà dos nous
trajectes, un al matí i un altre a la tarda. La
LA2, dEl Pla al sector de La Serra (Pinedes
del Vallès) i viceversa, farà un trajecte més a
la tarda. La LA3, dEl Pla a Granollers i al revés,
farà un nou trajecte danada i dos de tornada,
a la tarda. I la LA5, del sector de Palaudàries
a Palau de Plegamans i viceversa, farà quatre
expedicions, dues al matí i dues a la tarda;
aquesta línia permet el transbordament amb
la LA1, a la parada del Centre Cívic Palaudàries.
Lequip de govern ha dividit el poble en tres
sectors o agrupacions de barris, als quals ha
anomenat el Pla (la zona del centre urbà), la
Serra (al voltant de Ca lArtigues) i Palaudàries
(la zona de Palaudàries), en cadascun dels
quals desenvolupa una centralitat o agrupació
de serveis: escoles, centres cívics, etc.
Recordem que el servei dautobusos urbans
funciona de dilluns a divendres, excepte els
festius no locals.
Daltra banda, lAutoritat del Transport
Metropolità (ATM), de la qual depenen les
tarifes del servei de bus urbà de Lliçà dAmunt,
ha aprovat un increment de tarifes del transport
públic per al 2005 del 4,6%, que saplica en
el Sistema Tarifari Integrat. Daquesta manera,
a partir de l1 de gener, el bitllet senzill duna
zona costarà 1,15 euros i la T-10 duna zona
en costarà 6,30. Si voleu informació sobre
altres tarifes podeu contactar amb lAjuntament
o consultar la pàgina web www.atmtransmet.es
Per tant, els títols del transport integrat
adquirits durant el 2004 només són vàlids
fins als 28 de febrer de 2005; la T-Trimestral
i la T-Jove, però, fins al 31 de març.
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LA REORGANITZACIÓ DEL
TRÀNSIT AL BARRI DE SANT
BALDIRI SUPOSA UNA MILLORA
DE LA CIRCULACIÓ
En lanterior edició de lEi! informàvem que
lAjuntament havia canviat el sentit de circulació
dalguns carrers del barri de Sant Baldiri i que
posaria en marxa semàfors a la cruïlla dels
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carrers Anselm Clavé, Baronia de Montbui i
torrent de Merdanç, segons un estudi previ,
per tal de regular millor el trànsit.
Aquesta reorganització del trànsit, que
suposa un canvi dhàbits per als conductors,
evitarà, duna banda, haver de tallar alguns
carrers per a lestacionament dels autocars
escolars i, de laltra, que la Policia local hagi
de regular el trànsit. A més, es garanteix
laccés a les escoles a través de dos itineraris.
També anunciàvem la regulació del trànsit dins
de la zona daparcament de davant del Pavelló
dEsports i el Col·legi Països Catalans, on ara se
circula en un únic sentit i, per tant, dels dos
accessos, un és dentrada i laltre és de sortida.
Aquest canvi permet evitar les maniobres perilloses
en aquesta zona per on transiten escolars.
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LA CARRETERA VELLA DE
GRANOLLERS SOBRE
PARCIALMENT AL TRÀNSIT
Des del 24 de desembre, la carretera C1415-B sha obert parciament al trànsit, la
qual cosa permet als vehicles itineraris
alternatius al pas pel nucli urbà de Lliçà
dAmunt i, per tant, solucionar els col·lapses
de la carretera que travessa el municipi.
La carretera de Caldes a Granollers recupera
la seva capacitat habitual, tot i que amb algunes
restriccions. Tots els vehicles que travessaven
el nostre municipi ja tenen possibilitat danar
a Granollers o Barcelona per la C-17.
Els vehicles que vulguin accedir a la C-17
en direcció a Barcelona i Granollers ja poden
fer-ho per aquesta carretera C-1415-B. De la
mateixa manera, els vehicles que van de
Barcelona i Granollers a Caldes també poden
tornar a fer-ho per aquesta carretera, a través
de la C-17, en direcció a Vic, pel canvi de
sentit de Canovelles.
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ELS JOVES DE LINSTITUT
REBEN XERRADES SOBRE
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE
DROGUES
La Regidoria de Serveis Socials, mitjançant
el Programa de prevenció de drogues de la
Vall del Tenes, ha organitzat diferents
xerrades sobre la prevenció del consum de
drogues, adreçades als joves de linstitut,
que tindran lloc aquest mes de gener.
Durant el mes de desembre, també shan
realitzat tallers deducació sobre relacions
afectivosexuals entre joves.
Les xerrades aniran a càrrec de lequip tècnic
del Programa. Podeu contactar amb el
Programa de prevenció de drogues de la Vall
del Tenes a través de la Regidoria de Serveis
Socials, per telèfon 649 63 01 34 o per correu
electrònic sid@pangea.org.
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EL CROS ESCOLAR COMARCAL
ARRIBA A LA DESENA EDICIÓ
El X Cros Escolar Comarcal de Lliçà dAmunt
tindrà lloc el dissabte 15 de gener, a partir de
les 10 h.Enguany, el recorregut del cros estarà
situat a la zona del Parc de Can Godanya.
Aquest cros consta de dues modalitats: la
local, per als residents a Lliçà dAmunt, a
nivell individual, i loberta, per als qui participen
en representació de clubs o entitats i els no
residents a Lliçà dAmunt.
Les inscripcions es faran una hora abans
del començament de la prova a la zona
dinscripcions i informació.

Els vehicles ja poden tornar als seus recorreguts
habituals, que ja fa un any que varen canviar,
tot i que amb algunes variacions temporals.

Es lliuraran medalles als tres primers
classificats de cada categoria (cadet, infantil,
aleví, benjamí i prebenjamí, masculí i femení),
de les modalitats local i oberta.

Per altra banda, els semàfors de la carretera
que passa pel nucli urbà de Lliçà dAmunt,
que havien variat de ritme per tal dalleugerir
el trànsit, han tornat al seu cicle habitual.

Amb lobjectiu daplegar el màxim de
corredors, la Regidoria dEsports de
lAjuntament anima tots els escolars de la
comarca a participar-hi.

LAJUNTAMENT FA UNA CRIDA
ALS CIUTADANS QUE VULGUIN
FORMAR PART DEL CONSELL
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Totes aquelles persones que vulguin formar
part del Consell Municipal de Participació
Ciutadana, a títol individual, han de dirigirse a lOficina dAtenció al Ciutadà (OAC), o
bé telefonar al 93 841 52 25 o enviar un c/e
a participacio@ajllisa.org. De totes les
persones interessades, se nescolliran tres,
de forma aleatòria, tal com diu el Reglament
dOrganització Municipal (ROM).
El Consell Municipal de Participació Ciutadana,
reglamentat en el ROM, que es va aprovar en
el Ple del mes de juliol, és una de les millors
eines per participar en els afers municipals.
Està format per representants de tots els àmbits
socials, inclosos els ciutadans a títol individual.
Segons larticle 203 del ROM, el Consell de
Participació Ciutadana ha destar integrat pels
membres següents:
- President/a: lalcalde/essa, que podrà delegar
en la vicepresidència.
- Vicepresident/a: el/la regidor/a delegat/da de
Participació Ciutadana.
- Secretaria: el que ho sigui de lAjuntament o
funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.
- La vicepresidència segona recaurà
necessàriament en un/a representant del
moviment associatiu.
- Un/a representant de cada grup polític
municipal.
- Cinc representants de les associacions de
veïns (escollits preferentment per consens).
- Deu representants de la xarxa associativa del

poble (escollits preferentment per consens).
- Quatre representants entre empresaris i
sindicats del poble.
- Dues persones nomenades per la Presidència
dentre ciutadans i ciutadanes de reconegut
prestigi, en funció del seu treball destacat en
sectors estratègics i dinterès per a la ciutat.
- Un/a representant de cada consell sectorial.
- Tres ciutadans escollits a latzar de tots aquells
que estiguin interessats a formar part del
Consell.
* El president podrà convidar puntualment
persones externes al Consell per a determinats
temes dinterès, a petició de qualsevol
component del Consell.

LAJUNTAMENT VOL DEBATRE
AMB LA CIUTADANIA EL DISSENY
DE LLIÇÀ CENTRE
Durant el primer trimestre del 2005,
lAjuntament té la intenció dendegar un
procés participatiu per debatre amb la
ciutadania el disseny del futur Lliçà Centre.
Lobjectiu principal daquest procés se centra
a definir els criteris bàsics, a partir dels quals
lequip durbanistes haurà de treballar, és a dir,
dacord amb les demandes i necessitats
plantejades.
Durant el mes de desembre, lequip de govern
ha estat dissenyant la metodologia de
participació amb lassessorament dexperts.
Aquests dies, sestà acabant de consensuar la
logística amb tots els grups polítics i les entitats
potencialment més interessades.
Sespera que a finals de gener siniciï el procés
de participació ciutadana.

* Calendaria laboral 2005:
- 1 de gener (Cap dAny)
- 6 de gener (Reis)
- 7 de gener (Sant Julià)
- 25 de març (Divendres Sant)
-28 de març (Dilluns de Pasqua Florida)
- 16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)
- 24 de juny (Sant Joan)
- 15 dagost (lAssumpció)
- 9 de setembre (Festa Major)
- 12 doctubre (Festa de la Hispanitat)
- 1 de novembre (Tots Sants)
- 6 de desembre (Dia de la Constitució)
- 8 de desembre (la Immaculada)
- 26 de desembre (Sant Esteve)
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SEGON CARA AL POBLE
Lequip de govern convoca 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 del proper any
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.
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 i els projectes per a lany següent.
El regidor dEconomia i Hisenda, Jaume Ballbé, va ser
lencarregat dexplicar la situació econòmica en què es
troba lAjuntament i el pressupost del 2005. La intervenció
del regidor es va estructurar en tres parts: lactuació de
lanterior equip de govern i les seva repercussió en
leconomia municipal actual, les accions fetes durant el
2004 per refer les finances municipals i les possibilitats
dinversió i despesa per a 2005.
A la primera part, Jaume Ballbé va explicar als ciutadans
com sha arribat al forat pressupostari de 10 milions
deuros i les repercussions que això té en la gestió
municipal. Com a factors creadors daquesta estructura
econòmica insostenible, va assenyalar, entre daltres: la
incorrecta recepció dels barris, les inversions fetes sense
previsions financeres ni dels costos de manteniment, la
negociació amb empreses gastant els diners abans de
concretar res, etc.
A la segona part, va parlar del Pla de sanejament com a
instrument per garantir lequilibri financer i posar lordre
econòmic necessari a lAjuntament.
A lúltima part de la seva intervenció, el regidor dEconomia
i Hisenda es va centrar en el pressupot de lany 2005, 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 fer un
pressupost realista, assumible i ajustat al Pla de
sanejament. El pressupost de 2005 augmentarà 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 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 ambiciosos i engrescadors que lequip
de govern sha marcat per al 2005.
El regidor de Territori, Medi Ambient i Promoció Econòmica,
en nom de tot lequip de govern, va ser lencarregat
dexposar la feina feta durant el 2004 i els reptes i projectes
que es volen afrontar durant el 2005.
· En matèria dorganització municipal, va destacar la
signatura del conveni col·lectiu, la realització dun estudi
descriptiu i valoratiu dels llocs de treball, la posada en
marxa de lOAC o la creació dempreses municipals i
lexternalització de serveis. Com a reptes futurs en aquesta
àrea, va parlar del disseny duna política salarial ajustada
a la feina realitzada (que cadascú cobri pel que fa),
lampliació de la plantilla de policies, la regularització de
la plantilla de treballadors de lAjuntament amb la
convocatòria pública de 50 places, etc.
· En làrea de comunicació, va parlar del compromís
assolit de portar cada quinze dies la informació a totes
les llars i de la nova revista trimestral que sha posat en
marxa. Com a projectes de futur es va parlar de la creació
del web municipal i dels butlletins electrònics.
· Pel que fa a làmbit social i personal, va exposar els
temes diversos temes que shan tractat, com ara la lluita
contra la violència de gènere, la posada en marxa del
Programa de drogodependències, el suport actiu a
leducació, la creació del Pla de joventut, el suport a les

entitatst juvenils, la creació de lassociació del Casal
dAvis, la creació de nous espais per a la cultura, el disseny
duna festa major divertida i participativa, etc.
· En làrea de cultura, va dedicar una especial atenció a
un dels projectes promesos en la primera edició del Cara
al Poble per a 2004, que lactual equip de govern no ha
pogut portar a terme: la creació de la biblioteca municipal.
Ferran Miralles va explicar que el projecte heretat de
lanterior equip de govern és inviable, que suposa un
sobrecost per al poble de més dun milió deuros que no
tenen per què pagar els ciutadans de Lliçà i que lequip
de govern sha vist obligat a encarregar un nou projecte
assumible econòmicament i amb una nova ubicació. El
compromís del govern és inaugurar-la lany 2007.
· En làrea de medi ambient, va parlar, entre daltres, de
la delimitació de les franges de protecció, de la neteja de
parcel·les per part dels veïns, del desbrossament i la neteja
dels terrenys municipals per part de lAjuntament, i de la
creació dun inventari dactivitats i empreses per portar
a terme un control ambiental. Pel que fa al tema dels
residus, el regidor va dir que sestava estudiant la
instauració del sistema de recollida porta a porta durant
2005, si sobté el consens social necessari, i va mencionar
el nou contracte descombraries i el projecte de la nova
deixalleria. En làmbit agroforestal i del paisatge va
assenyalar com a reptes futurs la tramitació duna
modificació substancial de la normativa en el sòl no
urbanitzable i la restauració del riu Tenes al seu pas pel
nucli urbà.
· Quant al model de poble, va parlar de la nova organització
del poble basant-se en tres centralitats: El Pla, La Serra
i Palaudàries i de com la política descoles i escoles
bressols, de centres cívics o de meses electorals sestava
fent en clau de centralitats. També va recordar els avenços
en la implantació de nous CEIP i del projecte estrella de
2004 daquest govern: la construcció de lescola bressol
i centre cívic de Palaudàries.
· En lambit de planejament, va recordar les importants
modificacions de la normativa del sòl industrial i de la
ciutat jardí que shan fet i va plantejar com a reptes clau
de lany vinent la definició del projecte de Lliçà Centre i
la gestió del sòl industrial.
· Quant a obres i serveis, el regidor va remarcar diversos
reptes per al 2005, entre els quals els projectes
durbanització de diversos barris i el programa de millores
als barris, bo i demostrant que feia anys que no es feia
tant com sha fet durant el 2004 en obres.
· Finalment, en làmbit de la participació ciutadana, va
recordar laprovació del ROM i la creació dinstruments
i organismes per fomentar i millorar la participació, i també
va recordar els processos fets sobre temes industrials i
de pressupost.
Un cop finalitzada la intervenció, es va iniciar el torn de
preguntes. Els asssitents van centrar les seves preguntes
entorn a temes com el projecte de la biblioteca, la urgència
dobres de millora en alguns barris, el projecte de lescola
Miquel Martí i Pol i la saturació de lIES Lliçà, el control
de lexcés de velocitat als barris, el problema del trànsit
ocasionat pel tall de la carretera que va de Granollers a
Caldes, el traspàs de les escoles esportives a les entitats
privades, la creació de nous canals de comunicació com
el radiofònic, etc.
La cloenda de lacte 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 tant poc
temps. Va remarcar lexperiència i el coneixement de la
situació real del municipi com a factors clau per administrar
correctament i va parlar de les possibilitats engrescadores
de cara al 2005.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

CONCERT DE CAP
DANY: MÚSICA +
MÚSICA
Espectacle polifacètic, que
compta amb la participació
dalgunes entitats locals,
juntament amb professors i
alumnes de lEscola Municipal
de Música lAliança, i sota la
seva direcció, que vol ser un
homenatge a la música en
tota la seva dimensió com a
element essencial de la
cultura.

Dia: DISSABTE 1 DE GENER
Horari: 19 h
Lloc: Pavelló dEspor ts

C I N E M A I N FA N T I L
Es projectaran les pel·lícules
Shrek 2, Harry Potter i el
presoner dAzkaban i Els reis
dOrient, per aquest ordre.
Dies: DIUMENGE 2, DILLUNS
3 I DIMARTS 4 DE GENER
Hora:18 h
Lloc: Ateneu LAliança

LES ENTITATS
PROPOSEN:

FESTA DE CAP DANY
Amb discjòquei. Per acabar
la nit, hi haurà xocolatada per
a tothom.
Dia: DISSABTE 1 DE GENER
Hora: 0.30 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: socis, 3 euros; no
socis, 6 euros (inclou
lentrada i una copa de cava)
Organitza: Ateneu LAliança

CAMPIONAT DE
WORLD RALLY CAR 4
DE PLAYSTATION 2
Dia: DISSABTE 8 DE GENER
Hora: de 17 a 19 h, fins a 16
anys; de 21 a 23 h, a partir
de 16 anys
Lloc: Ateneu LAliança
Inscripcions: Secretaria de
lAteneu LAliança
Places limitades
Organitza: Ateneu LAliança

Lliçà en 5 minuts
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5è CURS SOBRE LA
MENOPAUSA
Dirigit a les dones que vulguin
viure millor els canvis que es
produeixen durant aquesta
etapa de la vida. Impartit per
la llevadora M. José Vila.
Dividit en una part teòrica i
una de pràctica, amb exercicis
de gimnàs i relaxació.
Dies: DILLUNS, DEL 10 DE
GENER AL 14 DABRIL
Hora: de 9 a 11 h
Lloc: Gimnàs de lÀrea Bàsica
de Salut (ABS) de la Vall del
Tenes
Inscripcions: M. José Vila, 93
841 52 50
Organitza: ABS de la Vall del
Tenes

EXCURSIÓ A LA
COMARCA DEL BAGES
Dia: DISSABTE 22 DE GENER
Inscripcions i més informació:
els dijous, a partir de les 17
h, al Casal dAvis
Preu: 29,50 euros
Organitza: Associació Casal
dAvis

Bones festes i
feliç 2005!
Comencem el 2005 i és en aquest moment que fem balanç de
lany que sen va i posem damunt la taula els projectes, les il·lusions
i els somnis, tant personals com col·lectius, que tenim per endavant.

CAVALCADA DE REIS
Els Reis dOrient visitaran els centres cívics i el Pavelló dEsports, recolliran cartes i saludaran tots
els nens i nenes de cada sector de poble. Les associacions de veïns dels barris del sector de
Palaudàries han organitzat una festa per donar la benvinguda als Reis Mags. Els Reis dOrient
arribaran als centres cívics en cotxe dèpoca i al Pavelló dEspor ts en carrossa.

Permeteu-nos que us parlem no només de lany que encetem, sinó
del que ens queda daquesta legislatura, un període en què hem
de consolidar els grans projectes iniciats i, alhora, treballar en les
noves propostes que ens permetran millorar cada dia més el poble
que tant estimem.

Dia: DIMECRES 5 DE GENER
Horari i lloc:
- a les 17 h, al Centre Cívic del sector de La Serra (Ca lArtigues)
- a les 18.30 h, al Centre Cívic del sector de Palaudàries
- a les 20 h, al centre urbà, des de la plaça del Consell de Cent fins al Pavelló dEsports, passant
pels carrers Folch i Torres, lAliança, Anselm Clavé, Baronia de Montbui i Jaume I.

El nostre objectiu prioritari és que tots els lliçanencs i lliçanenques
gaudeixin de més qualitat de vida, i posarem tot el nostre esforç
perquè això sigui així.

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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