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ELS LLIÇANENCS CONDEMNEN
ELS ATEMPTATS TERRORISTES
DE MADRID
Un gran nombre de lliçanencs de totes les
edats es va concentrar el divendres davant
de l'Ajuntament, a les 7 de la tarda, per
condemnar els atemptats terroristes de Madrid.

40 %, CiU va disminuir del 26 % al 18 %, el
PP també va baixar del 29 % al 21 %, ICEUiA va passar del 6.5 % al 6 % i ERC va
augmentar de 6 % a 13 %.
• Les eleccions d'enguany han comptat amb
7.087 votants respecte els 4.742 de fa quatre
anys. Però, s'ha de tenir en compte el
progressiu augment de la població.
• El PSC-PSOE, en primer lloc, va aconseguir
2.783 vots; el PP, en segon lloc, en va
aconseguir 1.465; CiU es va col·locar en
tercer lloc amb 1.306 vots; ERC va arribar
a 949 vots, i ICV-EUiA, 402 vots.

• La concentració va començar amb la
lectura per part de l'alcalde, Joaquim Ferriol,
del comunicat que havien consensuat tots
els partits polítics amb representació a
l'Ajuntament i que també es va llegir en el
Ple extraordinari urgent, que es va convocar
el dia abans. Després, es van fer cinc minuts
de silenci. Alguns lliçanencs portaven
pancartes reivindicatives i espelmes enceses.
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• El comunicat de l'Ajuntament decretava
tres dies de dol, convocava tots els ciutadans
a una concentració silenciosa amb lectura
de manifest el divendres a la tarda davant de
l'Ajuntament i demanava a totes les entitats,
associacions i clubs esportius, que
expressessin el seu rebuig a la violència
terrorista, fent un minut de silenci en tots els
actes programats i lluint braçals negres en
els partits.

Enguany, el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya ha anunciat
que el període de preinscripcions als
centres educatius serà a finals del mes
d'abril, més tard que els darrers anys. Tot
i així, en el moment en què la Generalitat
aprovi el Decret d'admissió d'alumnes i
surtin les dates oficials, aquestes es
penjaran en els taulers dels diferents
centres escolars i es difondrà la informació
a través de cartells i del butlletí municipal.

• La senyera amb un crespó negre ha onejat
en el balcó de l'edifici principal de l'Ajuntament
des del dia de l'atemptat. També es va ajornar
el sopar que, amb motiu del Dia de la Dona
Treballadora, s'havia de celebrar el divendres
al vespre.
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ELECCIONS GENERALS: MÉS
PARTICIPACIÓ I AUGMENT DE
VOTS DE PSC I ERC
Respecte a les eleccions generals de fa
quatre anys, la participació va augmentar
del 62 % al 76 %.
• En comparació amb les anteriors eleccions
generals, el PSC va augmentar del 31 % al

PREINSCRIPCIONS A LES
ESCOLES

• Una de les novetats per al curs 2004-05
és la creació d'un CEIP nou a Ca l'Artigues,
que obrirà amb un P3 i un P5. Les
preinscripcions d'aquesta nova escola es
faran en els centres escolars actuals, CEIP
Miquel Martí i Pol,CEIP Països Catalans i
CEIP Sant Baldiri, que també informaran de
les característiques que presentarà el centre
escolar. També us en podeu informar a la
Regidoria d'Educació de l'Ajuntament.
• Pel que fa a la Jornada de Portes Obertes,
aquest any no se celebraran en cap dels
centres escolars ni tampoc a l'Escola Bressol,
ja que s'incorporen nous centres educatius,
un nou CEIP i una nova escola bressol, que
no podran obrir les seves portes en aquestes
dates. Pel que fa a l'IES, i com a novetat, la
Jornada de Portes Obertes serà el dissabte
24 d'abril, des de les 11 fins a les 13.30 h.
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CREACIÓ DE ZONES ESCOLARS

EL CASAL D'AVIS S'OBRE A TOTHOM

La novetat del període de preinscripcions i
matriculacions per al curs 2004-05 a Lliçà
d'Amunt són les àrees d'influència, que aquest
any només afectaran els futurs alumnes de P3.

A partir d'ara, el Casal d'Avis, com a espai
municipal, està obert a tota la població.

• Els pares, mares i tutors tenen el dret
d'escollir l'escola en què volen inscriure els
seus fills, però, quan hi ha més demandes
que ofertes, l'elecció dels alumnes es fa amb
un sistema de baremació per punts. Amb la
novetat de les àrees d'influència, es gaudirà
de més punts quan el domicili del nen o nena
estigui dins de l'àrea territorial de proximitat
al centre educatiu. Aquesta mesura facilitarà
que els alumnes vagin quedant repartits entre
les futures escoles del municipi.
• La informació sobre els barris que
conformen cadascuna de les àrees la podreu
trobar als CEIP i també podeu consultar-la a
la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament.
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L'AJUNTAMENT SUBVENCIONA
LES ENTITATS PER A AQUEST ANY
Les entitats reben una ajuda econòmica
de l'Ajuntament per tal de desenvolupar
les seves activitats anuals. Enguany, es
repartiran un total de 214.050 euros en
subvencions a entitats.
• La Regidoria de Cultura i Cooperació
repartirà 126.670 euros entre entitats
culturals, 3.500 euros per a entitats de
cooperació i 24.000 euros entre les
associacions de veïns per subvencionar part
de les festes de barri.
• La Regidoria d'Esports atorgarà 12.000
euros entre les entitats esportives, 1.078 euros
per subvencionar activitats esportives de lleure
i 45.002 euros segons els convenis signats
amb els clubs de futbol sala, bàsquet i futbol.
• Per la seva banda, la Regidoria d'Educació
ha destinat 1.800 euros per repartir entre les
tres AMPA de les escoles del poble.

• Els serveis que ofereix el Casal d'Avis (ATS,
perruqueria, podologia, massatges i internet),
però, només estan a disposició de les
persones majors de 60 anys o pensionistes.
• D'altra banda, l'Associació Casal d'Avis ha
començat a organitzar les primeres activitats,
que tindran lloc durant aquest mes d'abril.
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TORNEIG DE FUTBOL BASE AL
CAMP DE FUTBOL
El camp de futbol del Parc Esportiu del
Tenes acollirà, el dissabte 10 d'abril, a
partir de les 9 del matí, la primera edició
del Torneig de Futbol Base Puiggraciós.
• Aquest torneig comptarà amb la participació
dels equips de futbol base de categoria
benjamí ( 8 i 9 anys) dels municipis de Bigues
i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà de
Vall, Caldes de Montbui, l'Ametlla del Vallès,
la Garriga, Llerona i Lliçà d'Amunt.
• La primera edició del torneig es disputa a
Lliçà d'Amunt, però es tracta d'un torneig
itinerant. Enguany, la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament col·labora amb l'aportació de
medalles per a tots els jugadors participants
i plaques commemoratives per a tots els
clubs participants.
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NOU DINAMITZADOR SOCIAL
La Regidoria de Participació Ciutadana ja
ha seleccionat un dinamitzador social
d'entre els dotze aspirants que es van
presentar al concurs. Aquesta persona,
que organitzarà i coordinarà les activitats
dels locals socials, començarà a treballar
després de Setmana Santa.

* Horari de Setmana Santa de la Biblioteca Municipal IES Lliçà:

La bibliteca tindrà obert del dilluns 5 al dijous 8 d'abril i tancarà del divendres 9 al dilluns
12 d'abril.

* Entrades per al Fòrum:

A l'Ajuntament, fins al 16 d'abril.

* Carnets d'albergista:

Expedició dels carnets internacionals d'alberguista (juvenil, adult, familiar, grup, estudiant
i professor) al Punt d'Informació Juvenil El Galiner, situat a la Biblioteca Municipal IES Lliçà
i obert de dilluns a divendres de 17 a 20 h.

* Ajuts a famílies i a persones grans o amb algun tipus de disminució:

El Departament de Benestar i Família ha obert la convocatòria per a la concessió de la
prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec a les famílies amb infants
menors de tres anys, i a les famílies nombroses o famílies monoparentals amb infants
menors de sis anys per a l'any 2004. A més, també ha obert la convocatòria per a la
concessió d'ajuts adreçats a persones grans i a persones amb algun tipus de disminució.
Podeu sol·licitar més informació a la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:
ACTIVITATS DE SANT
JORDI A LA BIBLIOTECA
Novetats literàries, jocs
d'ordinador referents a Sant
Jordi per a nens i nenes d'entre
5 i 12 anys i elaboració d'un
llibre sobre Sant Jordi amb
l'aportació d'escrits, dibuixos...
dels lliçanencs i lliçanenques.
Dies: DEL 5 AL 23 D'ABRIL
Hora: de dilluns a divendres, de 17
a 20 h, i dissabtes, de 10 a 13 h
Lloc: Biblioteca de l'IES Lliçà

CURS DE BALL FLAMENC
Impartit per Mari del Pino.
Dies: DIJOUS, DEL 15
D'ABRIL AL 25 DE JUNY (11
sessions)
Hora: de 19 a 20.30 h
Lloc: Sala Polivalent del recinte
municipal d'Els Galliners
Inscripcions: a la Biblioteca
Municipal IES Lliçà, fins al 13 d'abril
Preu: 30 euros
Màxim 15 persones.

TALLER DE CONSUM I
SUPERVIVÈNCIA
DOMÈSTICA
A càrrec de Xavier Junqueras,
Manel Vilchez i Antoni Castellà.
Dies: DIMARTS, DEL 15 AL
29 D'ABRIL
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Sala Polivalent del recinte
muncipal d'Els Galliners
Inscripcions: a l'Ajuntament,
fins al 14 d'abril
Preu: 6 euros

INTERNET
Adreçat a persones amb el
carnet d'usuari del Casal d'Avis.

Dies: DILLUNS, DEL MES D'ABRIL
Hora: tarda
Lloc: Casal d'Avis
Inscripcions: cal demanar
tanda presentant el carnet groc
d'usuari al responsable del bar
Preu: gratuït

CONCURS FOTOGRÀFIC
S'ha convocat el concurs de
fotografia Memorial Joan
Soley "Espais arbrats i arbres
singulars de Lliçà d'Amunt". Hi
haurà dotze obres premiades,
que es publicaran en el
calendari que editarà
l'Ajuntament per a l'any 2005.
També es farà una exposició
amb totes o part de les
fotografies seleccionades.
Bases: a l'Ajuntament i a la
Biblioteca Municipal IES Lliçà
Recepció de les obres: de l'1
al 21 d'octubre, a l'Ajuntament.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
BALL AMB MÚSICA EN
DIRECTE
Obert a tota la gent adulta,
sense límit d'edat i de qualsevol
municipi, però preferentment
a persones grans, tinguin o no
carnet d'usuari.

Lliçà en 5 minuts
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CARAMELLES DE PASQUA
Dies: 11 i 12 D'ABRIL
Hora d'inici: 9.15 h
Lloc: recorregut pel poble
Organitza: Cor Claverià

TALLER DE SARDANES
Obert a gent adulta sense límit
d'edat i de qualsevol població.
Dia: DISSABTES , DEL MES D'ABRIL
Hora: d'11 a 12 h
Lloc: Casal d'Avis
Preu: gratuït
Organitza:Associació Casal
d'Avis

EXCURSIÓ A CUNIT
Oberta a gent adulta sense límit
d'edat i de qualsevol població.
Gran bufet lliure.
Dia: DISSABTE 24 D'ABRIL
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: dilluns i dijous, de
17 a 18 h, al Casal d'Avis
Preu: 25 euros
Organitza: Associació Casal d'Avis

SORTIDA A VALÈNCIA
Visita a la Ciutat de les Arts,
Alcossebra, Penyíscola i, de
tornada, Sant Carles de la
Ràpita.

Gran
participació
L'èxit d'aquestes eleccions generals ha estat la gran participació, que ha
propiciat un canvi radical del govern de l'Estat espanyol.
En comparació amb les darreres eleccions, les votacions del passat 14
de març han mobilitzat un major nombre de lliçanencs. L'augment de la
participació en aquestes eleccions generals és significatiu arreu de l'Estat,
però a Catalunya, aquest increment és encara superior.

RACÓ DEL CONTE

Dies: 24 i 25 D'ABRIL
Informació i inscripcions: 93
844 84 99 (Montserrat Restori)
Places limitades.
Preu: socis, 104 euros; no
socis, 110 euros
Organitza: Associació de Dones
del Tenes

Contes de dracs i Sants Jordis
a càrrec de Maite Mompart.

CURS PER APRENDRE A
VIURE MILLOR

Cal agrair a tots els ciutadans i ciutadanes aquesta gran participació,
que esdevé una magnífica lliçó democràtica, tant exercint el dret de vot
com mobilitzant-se massivament i pacíficament en contra dels greus
esdeveniments del 14-M i la desinformació i poca claretat del govern
espanyol.

Dia: DIVENDRES 2 D'ABRIL
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: AMPA CEIP Miquel
Martí i Pol, Països Catalans i
Sant Baldiri.

Inscripcions: 666 72 88 94
(Imma)
Places limitades.
Organitza: Associació de Dones
del Tenes

D'altra banda, ens sentim satisfet dels tres col·legis electorals, distribuïts
en diferents punts del poble, els quals han tingut molta acceptació per
part dels ciutadans i ciutadanes, perquè se'ls han apropat els col·legis
electorals i se'ls ha fet més còmode anar a votar.

Dia: DIVENDRES 2 D'ABRIL
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Casal d'Avis
Entrada: 1,50 euros.
Organitza: Associació Casal d'Avis
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