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EL PLE APROVA DUES MOCIONS
SOBRE SAMSUNG I AGROVIC

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
SUBVENCIONADA, NOMÉS A
LLIÇÀ D'AMUNT

El Ple ordinari del 29 de gener va aprovar
dues mocions, consensuades per tots els
grups polítics municipals, sobre els anuncis
de tancament fulminant de les empreses
Samsung i Agrovic (antiga Pinsos Tenes),
que han afectat una vintena i una quinzena
de ciutadans de Lliçà d'Amunt,
respectivament.
• En aquestes mocions, l'Ajuntament lamenta
el procés de tancament que aquestes
empreses han decidit endegar i expressa el
recolzament i la solidaritat de la corporació
local envers les possibles persones afectades,
especialment les residents a Lliçà d'Amunt,
a les quals ofereix el suport legal que
requereixin, a més de posar a la seva
disposició el tècnic d'ocupació i la borsa de
treball de l'Ajuntament.
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NORMALITZACIÓ DE LA QUOTA
DEL GIMNÀS DEL PAVELLÓ
D'ESPORTS
Aquest any hi ha hagut una normalització
de la quota del gimnàs del Pavelló
d'Esports per adequar-la al cost real de
l'activitat. De tota manera, l'Ajuntament
continua assumint la major part de la
despesa per a la viabilitat de les
instal·lacions i les activitats que s'hi
desenvolupen.
• Des dels inicis del gimnàs del Pavelló
d'Esports, ara fa cinc anys, la quota s'havia
augmentat cada any però per sota del cost
real i això ha suposat un major increment
de la quota per a aquest any.
• La quota d'abonament, de 26 euros al
mes, també inclou la zona de relaxament,
que abans es pagava per separat.

El nostre poble està adherit al programa
europeu 100% RENET, que permet oferir a
totes les empreses, entitats i particulars
del nostre poble una subvenció de fins al
26% per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques i tot el suport tècnic (projecte,
legalització, assessorament...) 100%
gratuït. La inversió ha de partir de 8.500
euros.
• Aquestes plaques generen electricitat sense
contaminar i la companyia elèctrica la compra
tota, la qual cosa permet amortitzar les
instal·lacions. Sense perdre diners, es
preserva el medi ambient i, en el cas
d'empreses i entitats, es millora la imatge
corporativa.
• Demaneu més informació a l'Ajuntament.
L'oferta és vàlida fins al 15 d'abril.
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TOTS PER A LA SEGURETAT
CIUTADANA
El barri de Can Farell va registrar, el passat
mes de gener, un parell de robatoris en
domicilis particulars, la qual cosa va
alarmar els veïns. L'associació de veïns
d'aquest barri va fer arribar una circular a
totes les cases amb algunes normes
bàsiques de seguretat, que fem extensives
a tota la ciutadania:
• Tancar amb clau les portes, tancar les
finestres, abaixar les persianes, connectar
les alarmes, buidar les bústies...
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• La Policia Local està investigant aquests
robatoris i demana la col·laboració dels veïns
del barri. Per això, davant de qualsevol
persona sospitosa, cal telefonar i informar a
la Policia Local (93 860 70 80), com més
aviat possible (la Policia Local té un servei
de 24 h). Quan parlem de persones
sospitoses volem dir: alguna persona
desconeguda rondant per la zona sovint,
algun cotxe estacionat ocupat per gent que
s'hi està força estona, alguna persona que
pregunta per veïns que sabem que no hi són,
etc.

• Amb el començament de l'any han editat
dues noves guies: una amb la informació
necessària per comprar o llogar un habitatge;
i l'altra amb informació per constituir una
associació.
• A principi de juny ja es va editar la primera
guia, Posa't les botes, amb informació d'utilitat
per viatjar.
• En els propers mesos sortiran al carrer
guies d'aquestes característiques sobre altres
temàtiques d'interès juvenil.
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MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ
DEL SENDER DE PETIT
RECORREGUT PR-C 34
PALAUDÀRIES.
• Segons un conveni signat entre l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt i el Consell Comarcal, els
passats dies 19 i 20 de gener, una empresa
adjudicatària va portar a terme els treballs
de millora de la senyalització del sender de
petit recorregut PR-C 34 Palaudàries.
• Aquests treballs van consistir en el
muntatge de prop de quaranta senyals, a
més de moure'n de lloc alguns altres, per tal
d'aconseguir una senyalització més
adequada.
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GUIES PER A JOVES AL PUNT
D'INFORMACIÓ JUVENIL
Els centres d'informació juvenil del Vallès
Oriental estan editant un seguit de guies
amb els temes que més interessen la gent
jove; les podeu trobar al Punt d'Informació
Juvenil El Galliner.
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SOLIDARITAT AMB EL POBLE
IRAQUIÀ
L'Ajuntament s'ha adherit a un projecte
d'ajuda a l'Irak, coordinat per la fundació
Pau i Solidaritat en col·laboració amb
l'associació iraquiana Al-Amal, que fa
extensiu a tota la població. Hi ha dues
maneres de col·laborar-hi: ingressar diners
o participar en la campanya d'emergència
"Un llapis per la llibertat".
• El compte solidari és: 2100-3000-192201662319 de "La Caixa".
• Durant més de 12 anys, els nens iraquians
no van tenir llapis a causa de l'embargament
dels EUA; la mina de grafit era susceptible
de ser utilitzada per fabricar armes. Amb la
campanya d'emergència "Un llapis per la
llibertat", es pot comprar un llapis per un
euro i amb els diners recollits, a Bagdad i
ciutats properes, més de 250.000 iraquians
rebran assistència mèdica mitjançant les
clíniques mòbils i es dotarà de tractaments
psico-socials als sectors més vulnerables
de la població: dones i nens.
•El llapis està a la venda a l'Ajuntament i al
CEIP Sant Baldiri, que també ha volgut
col·laborar en la campanya.

* Oferta de treball:

La regidoria de Participació ciutadana necessita un dinamitzador social per organitzar
i coordinar les activitats dels locals socials. Els interessats cal que presentin una instància
i el currículum a l'Ajuntament abans del 29 de febrer.

* Junta de Govern Local:

Segons la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local, publicada en el BOE, la Comissió de Govern passa a dir-se Junta de
Govern Local.

* Canvi en el repartiment de les regidories:

A partir d'ara, la regidora Emília Soler deixa dues regidories: Transport urbà, que passa
a l'alcalde, i Salut, que passa a la regidora Marga Vilageliu.

* Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:

Dijous 26 de febrer, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament. Aquesta oficina atén, un cop
al mes, qüestions relacionades amb els drets dels consumidors.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:
EXCURSIÓ I CALÇOTADA
Excursió a Santa Margarida i
els Monjos i Sant Martí
Sarroca, amb calçotada.
Dia: DISSABTE 21 DE FEBRER
Hora i lloc de sortida: 7.45 h
(Cruïlla) i 8h (Casal d'Avis)
Preu: 27 euros
Inscripcions: dijous, de 17 a
18 h, al Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis

XERRADA DE FORMACIÓ
PER A PARES I MARES
Com afecta la vida diària la
relació amb els nostres fills?
Ponent: Pepi Aldaguer,
pedagoga de la Diputació.
Dia: DIJOUS 26 DE FEBRER
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Organitza: Comissió de
Prevenció i Salut de la Vall del
Tenes, Comissió de Formació
de Pares i Mares de Lliçà
d'Amunt, les AMPA dels CEIP
del municipi, l'Escola Bressol
L'Espurna, els CEIP del poble i
l'Ajuntament.

CURS DE MONITORS DE
LLEURE
Impartit per l'Institut de
Formació de la Fundació Pere
Tarrés. Proporcina un títol
oficial.
Dies: CAPS DE SETMANA DEL
13 DE MARÇ AL 25 D'ABRIL I
5, 6 I 7 D'ABRIL
Hora: de 9 a 14 h i els dies 5, i
7 d'abril, també de 16 a 20.30 h
Lloc: municipis de la Vall del
Tenes
Preu: 95 euros (descompte del
50% per a monitors del MCEM)
Informació i matriculació: Punt

d'Informació Juvenil El Galliner
(93 860 70 01)
Organitza: Ajuntaments de la
Vall del Tenes

SORTIDES DE
PRIMAVERA
Adreçades a tothom
empadronat al municipi.
- LLANÇÀ (Alt Empordà):
Dia: DEL 17 AL 24 D'ABRIL
Preu: 156 euros
- LES (Val d'Aran):
Dia: DEL 26 D'ABRIL AL 3 DE MAIG
Preu: 175 euros
Inscripcions: 19 i 20 de febrer
(Llançà) i 26 i 27 de febrer
(Les), de 10 a 13 h, al Casal
d'Avis; per ordre d'arribada
(només es pot apuntar un
acompanyant); cal DNI.
Organitza: Regidoria de Serveis
a les Persones.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
SÒMNITS
Monòlegs de concursants de
la 1a edició del Concurs de
Monòlegs "SòmnitsSomriures". Actuació del
monologista professional
Conrado Bongó.
Dia: DIVENDRES 20 DE FEBRER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: gratuït
Organitza: Ateneu L'Aliança

CARNAVAL INFANTIL
Queixalada a càrrec de Pentina
el gat.
Dia: DISSABTE 21 DE FEBRER
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis 2 euros i no socis
3,50 euros.
Organitza: Ateneu L'Aliança

Lliçà en 5 minuts
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FESTA DE CARNAVAL
Amenitzada pel grup musical
Choffers i amb actuacions de
ball del grup de hip-hop Street
queens. També hi haurà
concursos de disfresses, per
a infants i per a adults.
Dia: DISSABTE 21 DE FEBRER
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Centro Cultural
Andaluz y Extremeño de LLiçà
d'Amunt
Col·labora: Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, Ateneu L'Aliança i
l'associació esportiva de karate
Shurin-Ryu

CINEMA: Cube
Dia: DIVENDRES 27 DE FEBRER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2
euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

SORTIDA MATINAL
Del turó de Céllecs al castell de
Burriac, un recorregut per la
Serralada litoral del Maresme.
No cal apuntar-se. El transport
és particular. Cal portar
esmorzar.
Dia: DIUMENGE 29 DE FEBRER
Hora de sortida: 7.45 h
Lloc de sortida: Pavelló
d'Esports
Organitza: Unió Excursionista
de Catalunya (UEC) de la Vall
del Tenes

CURS PER APRENDRE A
VIURE MILLOR
Durada: TRES MESOS
Places limitades.
Informació: Imma (666 72 88 94)
Organitza: Associació de Dones
del Tenes
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

NOVETATS AL
PAVELLÓ
D'ESPORTS
En el nostre municipi, la importància de l'esport en la vida social de les persones es manifesta amb
la gran quantitat d'activitats esportives que s'hi desenvolupen. Algunes necessitats d'aquestes activitats
esportives es troben amb limitacions, de recursos econòmics i d'instal·lacions. En aquest sentit,
l'equip de govern planifica una política d'activitats i instal·lacions.
Els primers canvis ja han arribat i han tingut lloc al gimnàs del Pavelló d'Esports on, després de valorar
antigues peticions i noves propostes dels abonats, s'han posat en marxa algunes novetats. La regidoria
d'Esports vol planificar comptant amb la participació directa dels usuaris.
Des d'aquest any, les persones abonades al gimnàs disposen de noves màquines de musculació a
la sala de fitness i més material a la sala d'activitats dirigides com ara material de body training.
També se'ls ofereixen noves activitats com taixí al matí, ioga a la tarda, GAC, boxing, body training i
balls de moda. I s'ha ampliat l'horari de tarda-vespre per encabir-hi una classe més.
Per altra banda, hi ha hagut una millora de les instal·lacions,concretament dels vestuaris, on s'han
col·locat estufes, assecadors i un nou sistema de tancament de taquilles.
Properament, es canviaran les portes dels vestuaris i les finestres del pavelló, es redistribuiran els
vestuaris i la recepció, i s'habilitarà un nou sistema de control d'accés. També s'està plantejant
l'ampliació del gimnàs i dels vestuaris.

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
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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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