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EL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
PRESIDEIX L'ACTE
D'INAUGURACIÓ DE L'IES LLIÇÀ
El president de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol, va presidir l'acte d'inauguració
del nou edifici de l'IES Lliçà, situat a l'avinguda
dels Països Catalans, el passat 14 d'octubre.
La inauguració va comptar amb l'assistència
de la consellera d'Ensenyament, Carme-Laura
Gil, i de les autoritats locals, encapçalades
per l'alcalde, Joaquim Ferriol.
 El president va descobrir una placa
commemorativa i va fer un recorregut per
les instal·lacions de l'institut, on va tenir
l'oportunitat de conversar amb alguns
alumnes, professors i directius del centre.
En els parlaments oficials, el director de
l'IES Lliçà, Ignasi Carreras, va mostrar-se
satisfet amb la inauguració de l'edifici, però
va parlar d'altres reptes, a nivell de millores
formatives. Per la seva banda, l'alcalde,
Joaquim Ferriol, va recordar la problemàtica
escolar crònica de Lliçà d'Amunt, centrada
en la manca d'espai per encabir tot l'alumnat
i va mostrar-se esperançat perquè "d'aquí a
poc, parlarem d'ensenyament i no de totxos".
Ferriol va anunciar una quarta escola al poble
tot assegurant que "falta molt camí, però
caminem en bona direcció". Per la seva
banda, Jordi Pujol va centrar el seu discurs
en l'ensenyament com a prioritat per al
progrés de Catalunya.
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L'EQUIP DE GOVERN PARLA
"CARA AL POBLE"
Després de quatre mesos, el nou equip de
govern farà un primer balanç públic de la
situació real en la qual es troba
l'Ajuntament. Aquest acte, un autèntic "Cara
al poble", tindrà lloc el dissabte 1 de
novembre, a les 11 del matí al Pavelló
d'Esports.
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L'equip de govern parlarà de la situació
que ha heretat de l'anterior equip de govern,
del que ha fet en aquests quatre mesos i de
les estratègies de govern per als propers 4
anys.
 També s'ha convidat les entitats del poble
a una trobada posterior per aclarir-los
personalment els dubtes o contestar-los les
preguntes que plantegin.
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LA FESTA MAJOR OFEREIX
ELS MATEIXOS ACTES
AMB LA MEITAT DEL PRESSUPOST
L'equip de govern valora positivament la
Festa Major d'enguany, una festa de qualitat,
amb molta participació, organitzada amb
la meitat del pressupost previst per l'anterior
equip de govern.
 La Festa Major ha costat menys de 100.000
euros, un 41% del que hi havia pressupostat.
 Durant aquests dies festius, s'han realitzat una
quarta part de les hores extres d'altres anys,
amb el mateix personal. Això s'ha aconseguit
amb una millor organització dels treballadors i
amb una major col·laboració de les entitats.
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PROTECCIÓ CIVIL COMPTARÀ AMB
DOS VEHICLES INNOVADORS I
PERFECTAMENT EQUIPATS
L'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà d'Amunt comptarà amb dos
vehicles, innovadors i perfectament
equipats. Un d'ells serà propi, adquirit per
l'Ajuntament, i l'altre serà cedit per
l'Associció de Defensa Forestal L'Alzina.
 El vehicle adquirit per l'Ajuntament compta
amb tot el material necessari per fer front a
tot tipus d'emergències.
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 L'Ajuntament signarà un conveni de
col·laboració amb els ajuntaments de Lliçà
de Vall i Santa Eulàlia de Ronçana per a la
utilització del vehicle cedit per l'ADF L'Alzina
a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Lliçà d'Amunt, per tal que realitzin tasques
de prevenció i extinció d'incendis forestals en
aquests municipis.
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VENDA DE PARCEL·LES MUNICIPALS
L'Ajuntament posarà a la venda, mitjançant
subhasta, el bé patrimonial del qual és
propietari, situat als números 19-33 del carrer
Caldes de Montbui del barri de Can Farell.
 Es tracta d'un solar de terreny edificable de
6.181 metres quadrats, que s'ha dividit en vuit
parcel·les d'entre 700 i 800 metres quadrats, el
preu de les quals oscil·la entre els 83.000 i els
97.000 euros.
 En propers butlletins informarem de l'import
mínim de compra-venda, la documentació
que cal presentar i els terminis d'informació
pública i de presentació de les ofertes.
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CAMPANYA DE PROMOCIÓ DELS
TÍTOLS D'EL BUS
L'Ajuntament, amb la col·laboració de
Caprabo, ha posat en marxa una campanya
per tal de promoure l'ús de títols en el
transport urbà.
 Per la compra de dues T-10 (títol de viatge
integrat de 10 desplaçaments) i mostrant la
Targeta Client Caprabo, es donarà un val
bescanviable per una caixa de bombons als
centres Caprabo de Granollers, Lliçà de Vall i
Palau Solità i Plegamans. La promoció serà
vàlida fins que s'exhaureixin les existències.
 Aquesta campanya té l'objectiu de potenciar
el transport públic, agilitzar aquest servei i
premiar la fidelitat dels usuaris, als quals l'ús
de títols també els economitza els viatges.
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CONTINUACIÓ DEL PROGRAMA
ESCOLAR "L'AVENTURA DE LA VIDA"
L'Ajuntament ha aprovat el conveni de
col·laboracio amb l'Associació Serveis
Educatius de l'Esplai per a la continuïtat
del programa "L'aventura de la vida".
 Es tracta d'un programa per a la promoció
de la salut i la prevenció de les
drogodependències a l'escola, adreçat a nens
i nenes de 3r, 4t, 5è i 6è d'Educació Primària.
 L'Ajuntament aportarà 835,39 euros, amb
càrrec al pressupost del 2004, per aquest
programa que es realitza des de l'any 2000
i que aquest curs escolar el gaudiran 139
alumnes del CEIP Miquel Martí i Pol.
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ÈXIT DEL TALLER SOCIAL DE
REPARACIÓ DE BICICLETES
Aquest estiu, l'Ajuntament, a iniciativa d'un
grup de nois de 14 a 16 anys i l'educadora
social i amb la col·laboració de Joaquim
Català, va organitzar un taller pràctic de
reparació de bicicletes.
 Joaquim Català, de l'empresa Finegrac
BCN SL, va obrir el seu local als nois i els va
ensenyar el seu ofici de treballar el ferro. Els
nois van reparar bicicletes i van dissenyar i
realitzar, manualment, un carro.
 Vist l'èxit d'aquesta iniciativa, la regidoria
de Serveis a les Persones demana la
col·laboració d'artesans o empresaris del
nostre poble que estiguin disposats a
ensenyar el seu ofici als joves i col·laborar
en el projecte.

* Canvi de locals electorals:

En les properes eleccions autonòmiques, del 16 de novembre, els locals electorals estaran més a la vora dels barris.
Seran col·legi electoral el local social de Mas Bo-Can Lledó, el local social de Ca l'Artigues i el CEIP Miquel Martí i Pol.
Atenció, el Pavelló d'Esports no serà col·legi electoral! La redistribució de la gent s'ha fet en funció del barri on es resideix.
Per a més informació: Ajuntament (93 841 52 25)

* Nou horari dels Plens:

19 h.
El darrer dijous de cada dos mesos, a la Sala Polivalent del local de la Policia Local. Oberts a tots els ciutadans.

* Base de dades d'entitats i subvencions 2004:

Si alguna entitat o associació del poble no ha rebut la documentació per complimentar, referent al cens d' entitats
i associacions i la sol·licitud de subvencions per al 2004, pot passar a recollir-la per l'Ajuntament.

*Cobrament dels impostos i taxes següents:

Escombraries, IBI de naturalesa rústica, Cementiri i IAE, fins al dimecres 5 de novembre.
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LAJUNTAMENT
PROPOSA:
XERRADA SOBRE LA
INCAPACITACIÓ I TUTELA
Com iniciar els tràmits d'incapacitació?
Quines implicacions a nivell legal,
emocional i social comporta el fet de
donar aquest pas?
Dia: DIMARTS 11 DE NOVEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Sala de Plens (1a planta
de l'edifici de la Policia Local)
Informació: Regidoria de
Benestar Social (93 841 52 25)

CURS D'INTRODUCCIÓ AL
MÓN DELS BOLETS
Hi haurà una sortida pràctica el
dissabte 22 de novembre. S'ofereix
la possibilitat de realitzar un taller
sobre cuina del bolet, que té un cost
de 10 euros (mínim 15 participants).
Dia: DILLUNS,17I24DENOVEMBRE
Hora: de19 a 21 h
Lloc: Sala Polivalent de l'edifici
de la Policia Local
Preu: 30 euros
Informació: Regidories de Cultura
i Medi Ambient (93 841 52 25)
Inscripcions: Ajuntament, de 9
a 14 h, fins al 12 de novembre.
Mínim 15 participants.

SORTIDA AL TEATRE:
"ACOSTA'T"
Una comèdia brutal, d'amor i traïció,
divertida i ofensiva, amb Àngels
Gonyalons, Ramon Madaula, Àlex
Casanovas i Anna Ycobalzeta, dirigits
per Tamzin Towsend.
Dia: DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE
Hora: 20 h (davant de l'Ajuntament)
Lloc: Teatre Victòria de Barcelona
Preu: 21 euros
Informació: Regidoria de Cultura
(93 841 52 25)
Inscripcions: Ajuntament, de 9 a 14 h,
abans del divendres 14 de novembre.

Lliçà en 5 minuts
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LES ENTITATS
PROPOSEN:
XERRADA SOBRE RELAXACIÓ
Dia: DIMECRES 5 DE NOVEMBRE
Hora: de18 a 20 h
Lloc: Els Galliners
Informació i inscripcions:
Imma (93 841 71 12 /
666 72 88 94).
* Cal portar estoreta o manta.
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.
Organitza: Associació Dones del Tenes

L'HORA DEL CONTE
La lliçanenca Maite Mompart
serà l'encarregada d'explicar
diferents contes als nens i nenes
del poble.
Dia: DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Països Catalans
Organitza: les AMPA dels CEIP
Sant Baldiri, Països Catalans i
Miquel Martí i Pol.

SÒMNITS: DANÇÀNIMA I
DJ MILUÍ
Per prendre una copa i gaudir
d'un espectacle en directe.
Dia: DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Entrada gratuïta.
Organitza: Ateneu L'Aliança

CURS D'INFORMÀTICA
AL MATÍ
Horari: dilluns, de 10 a 12 h.
Inici el 10 de novembre.
Informació i inscripcions:
tardes, carrer Anselm Clavé 63;
telèfons 93 841 46 12 / 619 24 34 10;
c/e naggsl@yahoo.es
Organitza: Acadèmia Inform@'t.
Properes activitats: Cursos Autocad,
Internet i Informàtica per a pares i mares.

XERRADA SOBRE
SEXUALITAT I AFECTIVITAT
EN ELS INFANTS
Destinada a pares i mares amb
fills fins a 6 anys.
Dia: DIMECRES 12 DE NOVEMBRE
Hora:17 h
Lloc: Escola Bressol L'Espurna
Organitza: Comissió formada per
escoles, les AMPA i Ajuntament

CINEMA: DELICIOSA MARTHA
La vida de Martha és molt senzilla
i feliç, però les coses canviaran.
Directora: Sandra Nettelbeck; Actors:
Martibna Gedeck i Sergio Castellito.
Dia: DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

TALLERS DE MANUALITATS
Diferents tècniques: pintura sobre
vidre, fusta i roba, reciclatge d'estris
vells per fer-los útils o decoratius,
ceràmica, etc. Adreçats a adults.
Horari: els dimarts, en quatre franges
horàries, una al matí i tres a la tarda;
la primera hora de la tarda està
reservada als jubilats.
Informació:Taller Artesà L'Altell,
dimarts, de 9 a 11 h i de 15 a 20 h.
Organitza: Taller Artesà L'Altell

TALLERS DIVERSOS
Encara queden places per a diversos
tallers, com el de Patchwork-Costura
i Artesania i Creativitat. Aquests
tallers, un total de set, es realitzen
de dilluns a divendres, en deu franges
horàries diferents.
Informació i inscripcions:
93 860 70 01. La inscripció és
oberta durant tot el curs.
Organitza: Aula Artística

PUJOL
INAUGURA
L'IES
Durant molts anys, a Lliçà d'Amunt, quan s'ha parlat d'ensenyament s'ha parlat de totxanes, de quines
solucions provisionals caldria posar en marxa perquè el mes de setembre no es quedessin nens o
joves al carrer. L'IES ha aguantat molts anys en cargoleres prefabricades, la tercera escola ocupa un
local municipal -el del carrer Folch i Torres- que podríem estar utilitzant per cobrir altres necessitats
i, pel setembre de l'any vinent, haurem d'haver instal·lat la quarta escola si volem donar resposta als
creixements previstos.
Tot això, per fi, comença a canviar. Acabem d'inaugurar el nou Institut i, a Palaudàries, pel curs vinent,
tindrem la segona escola bressol de Lliçà d'Amunt i, pel curs 2005-2006, ja hi haurà l'edifici de la
tercera escola.
Si tot va bé, en aquesta etapa de govern municipal podrem superar els dèficits d'ensenyament que
fa tants anys que arrosseguem. Per fi, els nostres professionals de l'ensenyament podran oblidar-se
del totxo i dedicar-se a l'objectiu més important: l'educació dels nostres fills i filles. Donem el nostre
suport als equips humans que treballen, dia a dia, als centres docents del nostre poble i que tan bona
feina estan fent.

Carrer d'Ansem Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns adijous, 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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