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CAP D'ANY AMB FESTA I
CONCERT

PORTES OBERTES I OBERTURA
DE LA BIBLIOTECA

RECONEIXEMENT DE DEUTES I
ESTUDI DE FACTURES DEL 2002

La Regidoria de Cultura ha organitzat la
celebració de l'arribada de l'any 2004 amb
una festa i un concert.

El dimecres 7 de gener, diada de Sant Julià,
patró del poble, es farà una jornada de
portes obertes a la Biblioteca de l'IES Lliçà,
que, a partir del dilluns 12 de gener, tindrà
un ús social i s'aprofitarà com a biblioteca
municipal, mentre aquesta no estigui feta
(que es preveu durant l'any 2006). Aquest
projecte ha estat possible gràcies a un
acord entre l'Ajuntament, l'IES Lliçà i el
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat.

L'Ajuntament es veu obligat a reconèixer
deutes de l'etapa anterior i estudia factures
que no considera procedents.

• La jornada de portes obertes tindrà lloc a
partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del
vespre.

• En el Ple extraordinari del desembre es
continuarà reconeixent una altra part
d'aquestes factures, que suma un total de
659.894,47 euros.

El dilluns 5 de gener, a les 4 de la tarda,
tindra lloc la inauguració d'un nou parc
infantil, situat entre els carrers Can Roure
i Ginesta, al barri de Can Roure.

• La biblioteca, situada a l'avinguda Països
Catalans 26-50, obrirà de dilluns a divendres,
de 17 a 20 h, i els dissabtes, de 10 a 13 h.

• Aquestes factures han estat reconegudes
prèviament pels tècnics municipals i s'han
inclòs dins del pressupost del 2003. Però,
hi ha altres factures, que no han estat
reconegudes pels tècnics municipals, que
s'hauran de tornar.

• La inauguració coincidirà amb la Cavalcada
de Reis, que pararà en aquest parc infantil a
les 5 de la tarda, per tal que els infants
d'aquest barri puguin saludar els Reis Mags
d'Orient.

• A partir de la 1 de la matinada, al Pavelló
d'Esports, tindrà lloc la Festa de Cap d'Any,
amb ball amb orquestra, cotilló i una
consumició gratuïta, al preu de 10 euros.
• A les 7 de la tarda, al mateix pavelló, hi
haurà un innovador Concert de Cap d'Any
en homenatge a Miquel Martí i Pol,
organitzat per l'Escola Municipal de Música
L'Aliança, amb la col·laboració d'altres
entitats locals, que combina música, teatre,
dansa i poesia.
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CAVALCADA DE REIS
La Cavalcada de Reis, el dilluns 5 de gener,
començarà a les 17.30 h, recorrent els
barris, i acabarà a les 20 h amb un
recorregut pel centre urbà.
• El recorregut pels barris, dividit en dues
rutes i amb els tres Reis en una carrossa,
enguany inclou un barri més, el de Can Roure,
on es pararà en el nou parc infantil. El
recorregut pel nucli urbà, amb una carrossa
per a cada Rei, ha variat i sortirà de la plaça
del Consell de Cent.
• L'Ajuntament repartirà unes mans gegants
a les escoles perquè tots els infants puguin
saludar els Reis durant la Cavalcada. Si algú
no en té, pot recollir-la a la Regidoria de
Cultura o a Vivers Ernest, patrocinador
d'aquest projecte.
• Els Reis d'Orient rebran els infants i els
obsequiaran amb una bossa de xocolatines.

• Hi haurà servei de préstec de llibres, a
través d'un carnet, i servei d'Internet. També
comptarà amb una secció infantil, amb llibres
per a infants de 0 a 12 anys.
• El Punt d'Informació Juvenil (PIJ) "El
Galliner" ha traslladat la seu a la biblioteca,
des d'on continuarà oferint els serveis
corresponents. Tot i això, hi haurà una
restructuració del PIJ per donar-li un nou
impuls. La Regidoria de Joventut està
elaborant un projecte per oferir un equipament
juvenil municipal més atractiu i d'acord amb
les necessitats de la joventut del municipi.
• Segons el conveni que regeix l'aprofitament
de la biblioteca de l'IES Lliçà com a biblioteca
municipal, l'Ajuntament inverteix en
instal·lacions i mobiliari, que després
quedaran per a l'institut.

•El Ple ordinari del 27 de novembre va
aprovar el reconeixement de 104 factures de
l'any 2002, que sumen un import de 466.000
euros, que l'anterior equip de govern havia
contret sense tenir partida pressupostària
per comptabilitzar-les i, posteriorment, pagarles.

• La jornada partida de la brigada ocasionava
dos desplaçaments innecessaris, a les 13 i
14.30 h, que representaven un total de 2.518
hores a l'any perdudes, amb un cost de
38.800 euros a l'any, només en hores de
treball.
• L'horari intensiu de la brigada disminueix
les hores improductives i representa un estalvi
econòmic. A més, s'atén una reivindicació
dels treballadors.
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INAUGURACIÓ DEL PARC
INFANTIL DE CAN ROURE
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CANVI D'HORARI DE LA BRIGADA
MUNICIPAL D'OBRES
Des del 3 de desembre, la Brigada
municipal d'obres ha modificat el seu horari,
a través d'un acord entre l'Ajuntament i el
Comitè d'Empresa.
• L'horari anterior era de 8 a 13 h i de 14.30
a 17.30 h. A partir d'ara, l'horari és el següent:
a l'hivern, de l'1 de novembre al 31 de març,
és de 7.30 a 15 h, i a l'estiu, de l'1 d'abril al
31 d'octubre, de 7 a 14.30 h.

EL CLUB DE CÚRLING, AL
CAMPIONAT D'EUROPA
El Club de Cúrling Sporting l'Olla de Lliçà
d'Amunt ha participat en el Campionat
d'Europa d'aquest esport, que es va celebrar
del 4 al 13 de desembre a Itàlia. Hi han
participat com a representants de l'Estat
espanyol.
• L'equip femení ha aconseguit guanyar dos
partits dels vuit disputats, amb Andorra (79) i Hongria (9-11). L'equip masculí ha
guanyat un dels cinc partits que ha jugat,
amb Bielorússia (9-8). Cal remarcar, però,
que s'enfrontaven amb equips de països de
més tradició en aquest esport.

* Calendari 2004 per a tothom:

Amb aquesta edició de l'EI! rebreu un calendari amb fotografies de la Parròquia de Sant Esteve
de Palaudàries, que vol recordar els 1100 anys de les primeres referències escrites d'aquest
patrimoni històric de Lliçà d'Amunt. Aprofitem per desitjar-vos un bon any.

* Actualització dels guals d'aparcament per a l'any 2004:
A partir del 2 de gener, ja es pot passar per l'Ajuntament.

* Forma correcta del topònim Ca l'Esteper:

Segons el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, la forma correcta del topònim
Ca l'Esteper és tal com s'indica. Ca l'Esteper és l'única forma acceptable per a aquest topònim
com a derivat d'estepa més el sufix -er. La forma Ca l'Estapé correspon a una solució
prenormativa d'aquest nom. De tota manera, si la forma Ca l'Estapé s'empra en l'àmbit privat
com a cognom, aquest fet no vincula de cap manera les formes toponímiques, d'ús públic,
que s'han d'ajustar a la normativa vigent.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:
FÒRUM BARCELONA
2004
L'Ajuntament ofereix entrades
per al Fòrum Barcelona 2004
que es desenvoluparà de maig
a setembre, amb un descompte
de fins al 12% sobre el preu de
les entrades. El Fòrum és un
esdeveniment internacional
nou, de participació massiva,
on tothom tindrà oportunitat
d'expressar i aportar la seva
visió per avançar cap a un món
que respecti les persones i la
natura. Els preus són els
següents:
TERMINI D'INSCRIPCIÓ:
8 DE MAIG
1 DIA (T1)
Adult: 15,70 euros
Jove (de 17 a 25 anys): 11,80
euros
Infantil (de 7 a 16 anys): 9,40
euros
Més grans de 60 anys i
persones amb discapacitat: 9,40
euros
3 DIES (T3)
Adult: 31,40 euros
Jove: 23, 60 euros
Infantil: 18,90 euros
Més grans de 60 anys i
persones amb discapacitat:
18,90 euros
PASSI DE TEMPORADA (PT)
Adult: 125, 70 euros
Jove: 94,20 euros
Infantil: 75,40 euros
Més grans de 60 anys i
persones amb discapacitat:
75,40 euros
* Entrada gratuïta per als
menors de 7 anys.
Informació: Regidoria de
Cultura (93 841 52 25)

Lliçà en 5 minuts
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LES ENTITATS
PROPOSEN:
SÒMNITS
Per prendre una copa i gaudir
d'un espectacle en directe.
Monòlegs de concursants de
la primera edició del Concurs
de monòlegs "Som-nits Somriures". Actuació del
monologista professional Txabi
Franqueses.
Dia: DIVENDRES 9 DE GENER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

CURS D'AUTOESTIMA
Inici: DIVENDRES 9 DE GENER
Horari: divendres, de 9,30 a
11,30 h
Lloc: Recinte municipal d'Els
Galliners
Organitza: Associació Dones
del Tenes
Informació i inscripcions: Imma
(93 841 71 12 / 666 72 88 94)
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

XERRADA: "COM
MILLORAR LA PRÒPIA
QUALITAT DE SALUT"
A càrrec del Doctor Crausaz.
Dia: DIMECRES 14 DE GENER
Hora: 18 h
Lloc: Recinte municipal d'Els
Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes
Informació: Imma (93 841 71
12 / 666 72 88 94)
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

TALLERS DE
PATCHWORK I
RESTAURACIÓ
També queda alguna plaça lliure
per als tallers de dibuix, manga
i ceràmica, per a infants, i
pintura decorativa i pintura a
l'oli, per a adults.
Durada i inici: TRIMESTRAL
(GENER)
Hora: Patchwork_ dilluns, de
18 a 20 h, i Restauració_
divendres, de 19 a 21 h.
Lloc: Recinte municipal d'Els
Galliners
Organitza: Aula Artística
Informació: Aula Artística (93
860 70 01)

BIBLIOTECA:

EL PRIMER PAS

PRESENTACIÓ DE
L'ASSOCIACIÓ
CULTURAL JULI
BUSQUETS
Acte de presentació d'aquesta
associació cultural amb
actuacions diverses i un petit
refrigeri.
Dia: DISSABTE 17 DE GENER
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Associació Cultural
Juli Busquets
Informació: Associació Cultural
Juli Busquets (654 91 38 17 /
635 04 45 42)

El dia 12 de gener de 2004 obre definitivament les portes la nova biblioteca pública de l'IES
Lliçà. Evidentment, aquesta biblioteca "provisional" no pretén substituir la futura biblioteca
municipal, tants anys reivindicada, sinó només oferir un servei mínim, però molt necessari,
mentre esperem la construcció de la biblioteca "definitiva", que es preveu inaugurar durant
l'any 2006.
Tanmateix, la biblioteca de l'IES no és un simple pedaç; ans al contrari, gràcies a la bona
disposició de l'equip directiu i del claustre de professors de l'IES Lliçà, l'Ajuntament ha
decidit destinar els recursos necessaris per a obrir al públic una biblioteca prou ben dotada
i amb vocació de futur. Seguint les indicacions de la Diputació, s'hi ha traslladat el Punt
d'Informació Juvenil i s'ha contractat una persona extra per poder oferir un horari complet.
Així, amb un fons inicial de més de 5.000 llibres -que cada any s'anirà augmentant-, amb
4 nous ordinadors connectats a internet, amb una zona infantil ben equipada i amb un servei
de consulta i préstec adequats, la biblioteca pública de l'IES Lliçà neix amb la intenció de
mantenir-se en el temps i de convertir-se en un complement important de la futura gran
biblioteca.
Fa molts anys que Lliçà d'Amunt necessitava una biblioteca pública. Ara podem dir que ja
la tenim!

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

