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ELS NUCLIS RURALS DELS
RAVALS DEN XICOTA, CAN
MERLÈS I CAN RIBELL SADEQÜEN

LA PRIMERA CAMPANYA DE
NETEJA DE PARCEL·LES OBTÉ UN
BON RESULTAT

Ja shan adjudicat els treballs del Projecte
durbanització i reparcel·lació de les unitats
dactuació dels barris de Migdia (ravals den Xicota,
Can Merlès i Can Ribell). El termini de redacció
daquests projectes és de 6 mesos.

Dels 228 expedients que lAjuntament va obrir a
propietaris de parcel·les brutes, 193 ja shan arxivat
o estan en tràmit de fer-ho perquè ja shan netejat,
però encara queden 35 expedients oberts. No obstant
això, la Regidoria de Medi Ambient en fa una
valoració molt positiva, ja que aquesta campanya
no té precedents i ha obtingut un bon resultat.

La situació urbanística daquests barris, sense
serveis denllumenat, clavegueram ni pavimentació,
fa molt difícil el dia a dia dels veïns. A més a més,
resulta impossible fins avui concedir llicències
dobres per poder ampliar els habitatges o construirne de nous.
Per tal descurçar al màxim els terminis de la
tramitació, shan encarregat tots els treballs, des
de la modificació del planejament fins al projecte
durbanització daquests barris, per poder començar
efectivament les obres durbanització en el termini
més curt possible.
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LAJUNTAMENT URBANITZARÀ
CAN FRANQUESA
Ja ha sortit a concurs el Projecte durbanització i
reparcel·lació de Can Franquesa, que ha de permetre
avançar lequipament daquest petit barri de Lliçà,
que no té cap dels serveis urbanístics essencials.
Es preveu que a partir del dia 25 de febrer es
podran adjudicar aquests treballs, amb un termini
màxim dexecució de 4 mesos.

LAjuntament agraeix la resposta positiva dels
propietaris que han netejat les seves parcel·les. En
referència als 35 expedients que encara resten
oberts, sels aplicarà una sanció i sels requerirà
que facin el desbrossament. En cas de nova omissió,
sels aplicarà una nova sanció i lAjuntament
sencarregarà subsidiàriament de la neteja.
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LAJUNTAMENT EDITA UN ESTUDI
SOBRE LA REALITAT JUVENIL DEL
MUNICIPI
LAjuntament ha editat lestudi de la realitat juvenil
de Lliçà dAmunt, que lÀrea de Joventut va elaborar
lany 2004, amb motiu de lelaboració del Pla local
de joventut.
Aquest estudi és un repàs quantitatiu i qualitatiu
de la població juvenil del municipi.
Lestudi es va dur a terme a partir de lanàlisi de
dades estadístiques de la població de Lliçà dAmunt
i de diversos grups de discussió, en els quals van
participar alguns joves i diferents agents socials
del poble.
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LA BIBLIOTECA CELEBRA EL
PRIMER ANIVERSARI
El 7 de gener va fer un any de la inauguració de la
Biblioteca Municipal IES Lliçà i el 12 de gener, un
any de la seva obertura.
Actualment, la biblioteca compta amb 224 socis.
La mitjana dusuaris diaris és dentre 30 i 40.
Des que es va inaugurar fins ara, el fons bibliogràfic
no ha deixat de créixer i actualment hi ha 7.113
llibres catalogats. La biblioteca ha anat ampliant el
seu fons documental a base de donacions dels
usuaris i adquisicions per part de lAjuntament.
Durant aquest primer any, shan deixat 468 llibres
en préstec.
Al llarg daquest any, la biblioteca ha acollit
diferents activitats: el Racó del Conte, el primer
divendres de cada mes; lentrega de premis i
lexposició de punts de llibres per Sant Jordi;
lexposició de les fotografies del concurs Viatgeteca
2004 al juliol, una conferència sobre les dones
treballadores dins de la programació del Pla dIgualtat
i una exposició documental amb motiu del Dia del
Medi Ambient. A més, ha estat present a les tardes
joves de la Festa Major (Bibliofesta) i al Parc de
Nadal.
Darrerament, lhorari de la biblioteca sha vist
reduït. Ara, tanca els dissabtes, ja que aquest dia
no hi havia afluència dusuaris; i entre setmana obre
a les 17.30 h, mitja hora més tard, ja que la normativa
del Departament dEducació de la Generalitat no
permet la utilització pública de les intal·lacions
escolars dins de lhorari lectiu i hi ha tres dies que
els alumnes de lIES pleguen a les 17.30 h.
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LAJUNTAMENT FOMENTA LA
IMPORTÀNCIA DEL REGISTRE
MUNICIPAL DENTITATS
El Registre Municipal dEntitats permet a
lAjuntament conèixer les entitats i associacions
existents, els seus objectius i la seva representativitat,
amb la finalitat de dur a terme una política municipal
adequada de foment de làmbit associatiu.
En el Registre Municipal dEntitats hi tenen cabuda
les entitats sense ànim de lucre que defensin,
fomentin i/o millorin els interessos generals o
sectorials dels ciutadans i ciutadanes.
LAjuntament només reconeix drets a les entitats
inscrites al Registre Municipal dEntitats que
mantenen les dades actualitzades; les altes, baixes
o qualsevol canvi de dades shan de modificar cada
vegada que es produeixen.
Per tant, les entitats que volen rebre ajudes
econòmiques o subvencions han destar inscrites.
Les entitats que vulguin donar-se dalta o modificar
dades han domplir un imprès que facilita la
Regidoria de Participació Ciutadana. Per qualsevol
consulta, podeu dirigir-vos a lAjuntament: telèfon
93 841 52 25; correu electrònic
participacio@ajllisa.org.

La publicació, que porta per títol Jov@s.
Aproximació a la realitat juvenil de Lliçà dAmunt,
es presentarà el dijous 17 de febrer, a les 18 h, a
la Sala de Plens, situada a ledifici de la Policia
local.

no t íc ie s

no tho perdi s

* Oferta de feina
La regidoria de Participació Ciutadana necessita un dinamitzador per organitzar i coordinar les activitats del Centre
Cívic Ca lArtigues (sector de la Serra). Les persones interessades han de presentar una sol·licitud i el currículum a
lAjuntament, abans del 15 de febrer.
* Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya
El Departament dInterior de la Generalitat de Catalunya va iniciar al gener els treballs de la setena edició de lEnquesta
de Seguretat Pública de Catalunya corresponent al 2005. Com qualsevol altre estudi realitzat amb la tècnica denquesta,
les preguntes sadrecen a una mostra representativa de la població i els resultats sinfereixen estadísticament a la
totalitat dels habitants del país. En el cas de ledició de 2005, des del passat mes de gener i fins la primera quinzena
de març, es duran a terme prop de 13.000 entrevistes telefòniques, una part de les quals es faran a ciutadans i
ciutadanes de Lliçà dAmunt. Les persones entrevistades que vulguin confirmar que es tracta duna enquesta oficial
i que les dades es mantindran en la més absoluta reserva poden consultar-ho al telèfon datenció ciutadana de la
Generalitat de Catalunya, 012.
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LLIÇÀ DAMUNT TORNA A TENIR CARNAVAL
LÀrea de Cultura de lAjuntament, amb la col·laboració de lentitat Arrel Jove, organitza
la festa de Carnaval a Lliçà dAmunt. Daquesta forma es pretén recuperar una festa
especialment participativa i divertida que havia desaparegut del calendari local.
Prèviament, sha fet una enquesta entre totes les entitats locals per copsar-ne lopinió
i la resposta ha estat molt positiva.
PROGRAMA
DISSABTE 5 DE FEBRER
20.30 h, a la plaça de Catalunya:
Concentració de disfresses i comparses o grups
Les comparses o grups shan dinscriure a lOficina dAtenció al Ciutadà (OAC), de dilluns a divendres, de 8 a 14
h i de 16 a 20 h, a través del telèfon 93 841 52 25.
21 h, des de la plaça de Catalunya fins a lateneu LAliança:
Rua de Carnaval
Recorregut de la rua: plaça de Catalunya, carrers de Folch i Torres i de Tarragona, avinguda dels Països Catalans,
carrer de lAliança i ateneu lAliança. Animació a càrrec del grup Xarop de Canya. Col·labora: Club de Rol
21.30 h, a lateneu lAliança:
Ball de disfresses
Entrada gratuïta, ball a càrrec del grup El Tramvia Blanc i servei de bar amb entrepans a càrrec de lentitat Arrel
Jove.
23.00 h:
Repartiment de premis del Concurs de disfresses
23.30 h:
Batucada i Festa Jove amb DJ del grup Arrel Jove

CONCURS DE DISFRESSES
Premi de 100 euros i trofeu a la millor disfressa individual
Premi de 200 euros i trofeu a la millor disfressa de parella
Premi de 300 euros i trofeu a la millor comparsa o grup
Inscripcions: el mateix dissabte 5 de febrer, a partir de les 19.30 h, a la plaça de Catalunya, o durant
la primera part del ball, al mateix ateneu lAliança.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

Cursos de català

RACÓ DEL CONTE

Inscripcions:
del 14 al 18 de febrer

Contes danimals i animalades

dies: dilluns, dimarts i dijous
hora: de 18 a 19 h
lloc: ajuntament
dia: dimecres
hora: de 17 a 19.30 h
lloc: centre cívic palaudàries

dia: divendres 11 de febrer
hora: 17.30 h
lloc: biblioteca municipal ies lliçà

Presentació de la publicació jov@s.
aproximació a la realitat juvenil de
lliçà damunt

a càrrec dimmaculada fábregas.

dia: dijous 17 de febrer
hora: 18 h
lloc: sala de plens

Les àrees de joventut dels ajuntaments de la vall del tenes
organitzen un curs bàsic de directors/es de lleure adreçat
a persones amb el títol de monitor/a o majors de 23 anys
amb experiència com a monitor/a. amb aquest curs sobté
un títol homologat per la secretaria general de joventut de
la generalitat de catalunya, que és reconegut com a crèdits
de lliure elecció universitaris.
dies i hores: el curs consta de 90 hores i simpartirà els
dissabtes i diumenges, del 26 de febrer fins al 10 dabril,
excepte el 26 i 27 de març (setmana santa), de 9 a 14 h,
i el dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 de març, de 9 a
14 h i de 16 a 20.30 h
lloc: en diferents equipaments dels quatre municipis de la
mancomunitat
més informació i inscripcions: ajuntament o punt dinformació
juvenil el galliner
preu: 95 euros

FESTA INFANTIL DE CARNAVAL

Xerrada sobre les malalties dels peus
en les persones grans
dia: dijous 24 de febrer
hora: 17 h
lloc: casal davis
organitza: associació casal davis

més informació i inscripcions:
imma (93 841 71 12)
organitza: associació de dones del tenes

Classes de microgimnàs
et fa mal lesquena? tens dolor postural o daltres?
classes matí o tarda.
més informació i inscripcions:
imma (93 841 71 12)
organitza: associació de dones del tenes

Un riu Tenes
millor
Durant els darrers mesos, en aquest butlletí, hem anat anunciant que hi hauria obres
al Tenes i al Pinar de la Riera. També es va fer una sessió informativa per a tots aquells
ciutadans interessats. Tanmateix, una cosa és sentir campanes i laltra veure les
màquines entrar a la riera.
En primer lloc, cal deixar ben clar que una part important del nucli urbà està sota el
risc dinundacions, que hi ha risc per als béns i les persones i que tant la Generalitat
com el Consorci del Besòs han anunciat repetides vegades que aquest és un dels trams
més perillosos del Vallès Oriental. Si passa una desgràcia, ningú no perdonarà uns
governants que, advertits del risc, no hagin pres mesures.
En segon lloc, cal recordar que les obres no es fan per culpa del polígon industrial.
Lopció de fer el polígon es va prendre ja fa molts anys, avui és sòl urbà consolidat i
no hi ha marxa enrera possible. El que fem és aprofitar que surbanitza el polígon per
poder fer i finançar unes obres que són dinterès pel poble.
En tercer lloc, cal insistir que els arbres que shan hagut de talar per fer lendegament
del riu i el talús del pinar seran repoblats i amb escreix. El riu que tindrem tindrà un
bosc de ribera ecològicament millor (arbres autòctons com àlbers i diferents menes
de salzes), permetrà que peixos i anfibis puguin remuntar la resclosa, estarà lliure de
les runes, canonades i restes de construccions que ara lenlletgeixen i tindrà un pinar
verd i sense cotxes. Tinguem paciència!

A càrrec del grup danimació infantil El tranvia blanc.
Dia: DISSABTE 5 DE FEBRER
Hora: 18 h
Lloc: ateneu lAliança
Preu: socis, 2 euros; no socis, 3,50 euros
Organitza: ateneu LAliança

no t  h o p er dis
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a càrrec de Mònica Torra.

Classes danglès de supervivència
Curs bàsic de directors
de lleure

Lliçà en 5 minuts

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

agenda
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