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Lliçà cap amunt
Després de dos anys i mig de govern
desquerres, lAjuntament de Lliçà dAmunt
està fent un gran canvi que ha de comportar
una millora substancial del municipi i, en
definitiva, de la qualitat de vida de tots els
ciutadans.
Durant aquest temps, sha reorganitzat la
feixuga maquinària municipal, shan
desencallat projectes eternament oblidats,
shan assentat els fonaments dun nou model
de poble i shan reorientat les polítiques locals
per millorar la participació i la cooperació
social.
Molts daquests objectius ja shan aconseguit
o estan en marxa, però el 2006 serà un any
clau per veure sorgir alguns dels projectes
més emblemàtics daquest govern: la
biblioteca a Ca lOliveres, els nous edificis
escolars a Palaudàries i La Serra, el nou Casal
dAvis, el Lliçà Centre, la urbanització i
reparació dalguns barris, la rehabilitació de
lAteneu lAliança, el desenvolupament dels
polígons industrials, la millora dels serveis
a les persones, Pla director de participació
ciutadana...
LAjuntament està agafant la velocitat de
creuer que el poble necessita i reclama des
de fa temps. Malgrat que sempre hi ha coses
per millorar i que els recursos municipals no
són il·limitats, la coherència i la consistència
de les actuacions del govern estan fent
possible la consolidació dun programa que
marcarà decisivament el futur de Lliçà
dAmunt.
En el moment dencetar el nou any,
lAjuntament vol fer arribar a tota la ciutadania
els millors desitjos de salut, pau i felicitat.
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TRANSPORTS DE
LLIÇÀ D'AMUNT
ESTRENA NOUS
BUSOS

Durant l'acte també hi
haurà un stand amb
informació sobre
Transports de Lliçà
d'Amunt, així com elements
de promoció de la nova
imatge: fundes portatítols i
globus.

Transports de Lliçà
d'Amunt estrenarà nous
busos, a partir de la segona
setmana de gener.
Es tracta de dos nous
busos urbans, de 70 places,
que substituiran dos dels
busos urbans que han estat
circulant fins ara, de la
mateixa capacitat, però
més vells.
Aquests dos busos nous,
així com un tercer bus que
es manté, estrenaran
imatge: la nova imatge de
Transports de Lliçà
d'Amunt.
Per presentar els busos
nous i la nova imatge,
l'Ajuntament ha organitzat
un acte, que tindrà lloc el
dissabte 7 de gener,
coincidint amb la festivitat
del patró de Lliçà d'Amunt,
Sant Julià, a partir de les
12 h, al Parc del Tenes.
L'acte comptarà amb
l'assistència de les
autoritats locals,
encapçalades per l'alcalde,
Joaquim Ferriol, i
associacions i entitats del
municipi, que han estat
convidades. També hi
participaran persones de
fora del municipi
relacionades amb el
transport, que han estat
convidades especialment.
Els escolars del municipi
participaran activament en
aquest acte, ja que faran de
padrins i seran els
encarregats de descobrir
els tres busos urbans amb
la nova imatge. A més, els
busos urbans portaran el
nom de les escoles. Els
escolars rebran l'obsequi
d'una gorra amb la nova
imatge estampada i podran
gaudir d'un espectacle
infantil.

Un cop finalitzat l'acte amb
un piscolabis, la nova flota
de busos urbans restarà
exposada al Parc del Tenes
el dissabte fins a les 17 h i
el diumenge de 10 a 14 h.
Juntament amb la flota
actual, hi haurà el primer
bus urbà que va circular pel
municipi.

L'EMO TREU A
SUBHASTA LA
SEGONA I LA
TERCERA FASE DEL
PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE
PINEDA FEU-EL
PINAR
L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) ha tret a
subhasta les obres de la
segona i la tercera fase del
projecte d'urbanització de
Pineda Feu-El Pinar.
La primera fase ha
consistit en la urbanització
dels carrers Guatlla i
Oreneta. En la segona i la
tercera fase s'urbanitzaran
la resta de carrers i les
carreteres.
En els carrers se
soterraran els serveis
d'electricitat i telèfon, s'hi
farà arribar el gas, es
millorarà la xarxa d'aigua,
es posarà enllumenat nou,
s'asfaltarà, es posaran
voreres, se senyalitzarà i
s'ajardinarà.
En relació amb les
carreteres, s'asfaltaran, es
posaran voreres, es faran
vies laterals i es construiran
dues rotondes; hi haurà una
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rotonda a la carretera de
Caldes, a l'alçada del carrer
Guatlla, i una altra a la
carretera de Bigues, a
l'alçada dels carrers Pinar
i Pinçà.

PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE
D'URBANITZACIÓ
DEL POLÍGON
INDUSTRIAL MOLÍ
D'EN FONOLLEDA
Després de dues dècades
d'estancament,
l'Ajuntament va presentar,
el passat 14 de desembre,
als propietaris de terrenys
dins el polígon industrial
Molí d'en Fonolleda,
l'actualització del projecte
d'urbanització i les
operacions jurídiques
complementàries al projecte
de reparcel·lació. L'equip
tècnic responsable també va
va notificar, a cada
propietari, la repercussió
econòmica provisional que
les obres poden comportarli. Segons el regidor de
Territori, Ferran Miralles,
l'actual equip de govern està
fent un esforç per dotar Lliçà
d'Amunt de sòl industrial i
d'activitat econòmica.
L'actualització del projecte
situa el cost de les obres al
voltant dels 7,8 milions
d'euros. L'increment es deu,
sobretot, a l'actualització de
preus fruit dels anys
transcorreguts, però també
a les noves obligacions
legals relatives a
l'electrificació, la
canalització d'aigües
pluvials i l'arranjament de
les zones verdes.
L'actualització comporta,
també, millores tècniques
en l'àmbit de la circulació
entre les quals un giratori,
un millor accés a la part
baixa del polígon i voreres
més amples.
La intenció de l'Ajuntament
és la d'aprovar inicialment
aquest projecte durant el
mes de gener i obrir un
període d'informació pública
amb audiència a tos els
afectats que ho desitgin.

L'IMSERSO, L'ONCE
I L'AJUNTAMENT
SIGNEN UN
CONVENI PER A LA
REALITZACIÓ D'UN
PLA MUNICIPAL
D'ACCESSIBILITAT
El Ministeri de Treball i
Assumptes Socials
(IMSERSO), la fundació ONCE
per a la cooperació i integració
social de persones amb
discapacitat i l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt han signat un
conveni de col·laboració per a
la realització d'un Pla
Municipal Integral
d'Accessibilitat.
Aquest Pla aportarà al
municipi solucions
concretes per a la
supressió de barreres
arquitectòniques,
urbanístiques, en el
transport i en la
comunicació, i d'altra
banda, marcarà les
directrius i servirà de
referència de treball per a
les futures actuacions i
projectes de l'Ajuntament.
Aquest projecte té un
pressupost de 48.024 euros,
dels quals l'IMSERSO
n'aportarà 12.006, l'ONCE,
20.010 i l'Ajuntament,
48.024.

L'AJUNTAMENT
HABILITA DUES
PISTES DE
PETANCA AL
COSTAT DEL PARC
INFANTIL DEL
TENES
L'Ajuntament ha habilitat
dues pistes de petanca al
costat del Parc Infantil del
Tenes, tocant a l'avinguda
Països Catalans.
Aquesta era una petició
d'un grup d'avis del Casal
d'Avis que jugaven a
petanca a les pistes que hi
ha al Pinar de la Riera, un
lloc que consideraven

inadequat, ja que és molt
humit i no hi toca gens el
sol. Les noves pistes de
petanca, però, estan
adreçades a tota la
població.

L'AJUNTAMENT I
INPROSS
RESIDENCIAL MAS
BO, EN CONVERSES
DE COL·LABORACIÓ
LAjuntament està en
converses amb Inpross
Residencial Mas Bo per tal
de signar un conveni de
col·laboració.

LLIÇÀ D'AMUNT
ATÉN LES DONES
EN SITUACIONS DE
DESIGUALTAT
Fent balanç d'aquest any,
el Punt d'Assessorament
per a Dones sobre Igualtat
d'Oportunitats (PADI) ha
rebut força visites tant
d'atenció social com
d'atenció psicològica i
també d'atenció jurídica.
En relació amb l'atenció
social, fins al mes de
novembre s'havien atès 38
dones amb diferents tipus
de demandes:
separacions, situacions de
violència domèstica,
dificultats de relació amb
el pare dels fills i
situacions de dones sense
feina ni ingressos. També
cal dir que s'ha tramitat un
acolliment d'urgència en
una casa d'acollida
d'urgència i un altre en un
hotel, el cost del qual l'ha
assumit l'Ajuntament.
En referència a l'atenció
psicològica, fins a juliol
s'havien atès 16 dones i se
n'havien entrevistat 98. En
aquest cas, el tipus de
demanda ha estat de
maltractaments, dificultats
amb la parella, separacions
i malaltia mental. Cal dir
que aquest servei d'atenció
psicològica es va ampliar a
10 hores setmanals a partir
del novembre.

Inpross Residencial Mas
Bo, que fa sis anys que està
a Lliçà d'Amunt, presta un
conjunt de serveis per a
l'assistència de la gent gran
format per una Residència,
un Centre de dia i SADVallès serveis a domicili.

El primer pas del procés
serà l'elaboració d'una
diagnosi sobre la situació
actual de la participació al
municipi, amb la
col·laboració de diferents
agents socials existents al
poble.

L'ESPAI JOVE EL
GALLINER EDITA
UN TRÍPTIC AMB
INFORMACIÓ
JUVENIL

Aquest centre disposa de
65 places de Residència i
25 places de Centre de Dia.
Hi ha places privades i
públiques, ja que és un
centre col·laborador amb
la Generalitat de Catalunya.
A més, té un transport
adaptat amb un horari
flexible.

LLIÇÀ D'AMUNT
TINDRÀ UN PLA
DIRECTOR DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
L'Ajuntament, a través de
la Regidoria de Participació
Ciutadana, ha iniciat el
procés d'elaboració del Pla
Director de Participació
Ciutadana, coordinat per un
equip tècnic extern.
L'objectiu d'aquest Pla és
plantejar propostes de
millora de l'organització
dels diferents mecanismes
de participació ciutadana.

L'Espai Jove El Galliner
editarà, a partir d'aquest mes
de gener, un tríptic trimestral
amb informació per als joves
del municipi.
Aquest tríptic inclourà
totes les activitats i tallers
programats des de l'Espai
Jove El Galliner i altres
activitats que programi
l'Ajuntament adreçades al
sector juvenil cada
trimestre. També hi tindran
cabuda les activitats per a
joves organitzades per les
entitats locals.
Les entitats locals que
vulguin difondre activitats
juvenils en el tríptic han de
posar-se en contacte amb
la Regidoria de Joventut a
través de l'adreça
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electrònica
joventut@llicamunt.net.
El tríptic tindrà un tiratge
de 1.500 exemplars i es
trobarà a l'Espai Jove El
Galliner i als equipaments
municipals, i es distribuirà
als alumnes de l'IES Lliçà.

LA WEB MUNICIPAL
INCORPORA NOUS
TRÀMITS
L'Administració Oberta de
Catalunya va publicar, el
passat mes d'octubre, una
convocatòria de
subvencions als ens locals.
L'Ajuntament s'ha adherit
a un dels projectes: el
Mòdul de tramitació
telemàtica municipal per
Internet (e-TRAM).
 L'e-TRAM permet oferir
a la ciutadania un servei de
tramitació a través de la
web municipal. Fins ara, a
través de la web de
l'Ajuntament
www.llicamunt.net es
podien realitzar cinc
tràmits municipals i, a
partir de la integració a la
plataforma e-TRAM, el
catàleg de tràmits
s'ampliarà fins a 12.
Amb la incorporació de
l'e-TRAM, l'Ajuntament
també dotarà de major
seguretat tots els tràmits
telemàtics i començarà a
introduir nivells
d'autenticació com la
signatura electrònica.

ENS CALEN
VOLUNTARIS
LINGÜÍSTICS A
LLIÇÀ D'AMUNT
El Consorci per a la
Normalització Lingüística i la
Generalitat de Catalunya
promouen el programa
Voluntaris per la llengua arreu
de Catalunya i, a Lliçà
d'Amunt, en col·laboració amb
l'Ajuntament.

Voluntaris per la llengua
posa en contacte voluntaris
que destinen un hora a la
setmana durant deu
setmanes a conversar en
català amb persones que
estan aprenent la llengua
catalana i que volen
practicar-ne l'ús oral.
L'objectiu d'aquesta
campanya és facilitar la
pràctica del català parlat a
les persones nouvingudes,
o que fa temps que viuen
aquí, que l'entenen i el
saben parlar una mica. No
es tracta de fer una classe,
sinó de parlar sobre
qualsevol tema de la vida
quotidiana, de conèixer la
diversitat cultural pròpia
d'ambdues persones i el
poble o ciutat on viuen.
El compromís del
voluntari és trobar-se amb
un aprenent una hora a la
setmana durant deu
setmanes per parlar en
català, de març a maig de
2006.
Si hi esteu interessats,
poseu-vos en contacte amb
l'Assumpta Relats
(vallesoriental@cpnl.org) o
amb l'Anna Codina
(acodina@cpnl.org) o
truqueu al telèfon 93 879
41 30 al Servei Comarcal de
Català del Vallès Oriental,
o bé empleneu una fitxa de
voluntari que trobareu a
l'OAC de l'Ajuntament, al
Centre Cívic Palaudàries o
al Centre Cívic La Serra,
juntament amb tríptics
explicatius.
Més informació del
programa Voluntaris per la
llengua a www.cpnl.org i a
www.llicamunt.net.

EL CONSISTORI
CANVIA
Aquest final d'any, després
de dos anys i mig de les
darreres eleccions
municipals, hi ha hagut dos
canvis en la composició de
la corporació municipal.

El primer canvi va tenir
lloc el mes de novembre,
quan el regidor de CiU
Robert Navarro rva
enunciar al càrrec de
regidor i va ser substituït
per Joan Sayós.
El segon canvi es va
produir el passat mes de
desembre i va afectar a
l'equip de govern. El
regidor d'Hisenda, Jaume
Ballbé, també va renunciar
al càrrec.

PER UN NADAL
MÉS SOSTENIBLE
Les festes nadalenques
estan esdevenint festes
massa consumistes i
malbaratadores de
recursos. A continuació us
brindem alguns consells
que poden ajudar-nos a
corregir aquesta tendència:
Alimentació: En aquestes
dates, comprar més del
necessari és freqüent,
antieconòmic i insolidari. Si
mesurem bé el que
comprem, tots hi sortirem
guanyant.
Regals: Busqueu articles
provinents del Comerç Just
(www.IntermonOxfam.org);
aprofiteu els papers,
embolcalls i caixes;
reutilitzeu pots de vidre i
caixes de cartró petites
com a embolcall de regal;
eviteu els aparells amb
piles i, si no es pot, regaleu
piles recarregables; trieu
els productes i joguines que
acreditin controlar els
aspectes ambientals en la
seva fabricació o en el
l'embalatge.
Residus: Utilitzeu els
contenidors de recollida
selectiva per llençar el
paper, el vidre i els envasos;
visiteu la deixalleria per
portar-hi les ampolles de
cava, els avets de Nadal, els
residus voluminosos i les
joguines velles; i, els
comerços del centre urbà,
feu ús de la recollida porta
a porta de paper i cartró que
es fa els dimecres.

* Vacances de Nadal de l'Espai Jove El Galliner i la Biblioteca IES Lliçà
Fins al 9 de gener.

* Renovació de la inscripció al Padró d'habitants per a estrangers no comunitaris
A partir d'ara, els ciutadans estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent, abans
que es compleixin 2 anys des de la renovació o inscripció al Padró, és necessari que la renovin. Per ferho cal adreçar-se a l'Ajuntament amb el document d'identitat en vigor (targeta d'estranger o passaport)
i justificant de domicili, en cas d'haver variat.

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 1 de gener de 2006

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
Cinema infantil
Dia:
- dilluns 2 de gener: "Madagascar"
- dimarts 3 de gener: "Charlie i la
fàbrica de xocolata"
- dimecres 4 de gener: "El Polar
Express"
Hora: 18 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports

Cavalcada de Reis
Dia: dijous 5 de gener
Horaris i llocs:
- a les 17 h, visita reial al Centre
Cívic La Serra
- a les 18.30 h, visita reial al Centre
Cívic Palaudàries
- a les 20 h, Cavalcada de Reis pel
centre urbà amb sortida des de la
plaça del Consell de Cent,
recorregut pels carrers de Folch

i Torres, Aliança, Anselm Clavé,
Baronia de Montbui i Jaume I, i
arribada al Pavelló Municipal
d'Esports.

Sant Julià-Festa Major
d'Hivern
Dia: dissabte 7 de gener
Activitats:
- a les 12 h, al Parc del Tenes:
Presentació de la nova flota
d'autobusos de Transports de
Lliçà d'Amunt.
- a les 18.30 h, a l'Església
Parroquial de Sant Julià: Concert
de Nadal-Trobada de Corals de
la Vall del Tenes.
- a les 22.30 h, a l'Ateneu
L'Aliança: Ball de Festa Major
d'Hivern-Ball dels "zeros".
Dia: diumenge 8 de gener
Activitats:
- a les 19 h, a l'ateneu L'Aliança:
"Mort Sobtada" (teatre).

EXPOSICIÓ

"Després de l'ESO...
què?"
Dies: del 10 al 17 de gener
Horari: de 17.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà

LES ENTITATS
PROPOSEN:
EXCURSIÓ

Creuer pel Mediterrani
Dies: del 3 al 10 d'abril
Hora de sortida: 10.30 h
Hora d'arribada: 7 h
Lloc de sortida i arribada: Casal
d'Avis
Preu: 700 euros aproximadament
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis

ple extraordinari urgent del dijous 22 de desembre
Resolució de les
al:legacions i aprovació del
Pressupost General
Municipal per al 2006:
CiU va presentar una al·legació
considerant que hi havia "una
manca total i absoluta de rigor en
les estimacions pressupostàries".
L'al·legació i el parlament de CiU
posava en dubte la manera de fer
de l'Empresa Municipal d'Obres
(EMO). El regidor d'Hisenda,
Jaume Ballbé, va justificar la
desestimació de l'al·legació dient
que, segons un informe de
l'Interventor, tot s'ajusta a la
legalitat i afegint que, com a
membres del Consell
d'Administració de l'EMO, "s'han
de saber llegir els papers i
preguntar els dubtes en el lloc
que toca". Després d'un extens
parlament per part de CiU, es va
votar l'aprovació del pressupost
del 2006.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A

FAVOR; CiU: EN CONTRA;
PSC: A FAVOR; PP: EN
CONTRA

Renúncia al càrrec de
regidor del Sr. Jaume
Ballbé i Mundet:

El regidor d'Hisenda, Jaume
Ballbé va comunicar oficialment
que havia demanat a l'alcalde un
relleu en aquest càrrec. Ballbé
va explicar que, des que es va
jubilar fa deu anys, després d'una
vida professional interessant i
variada, ha ajudat Lliçà d'Amunt,

amb tota la intensitat de què ha
estat capaç, des d'una associació
veïnal, des del partit polític
municipal d'ERC, com a regidor
de l'oposició des del 2000 i
formant part de l'equip de govern
des del 2003 i, ara, creu que ha
arribat el moment, per l'edat, de
deixar-ho. Ballbé va dir que, com
a regidor de l'equip de govern,
havia intentat traslladar el rigor,
la disciplina i l'eficàcia de
l'empresa privada a l'àmbit públic
i que se sentia satisfet de la feina
feta.Jaume Ballbé va acabar dient
que la política s'ha d'administrar
honradament i que a les persones
que s'hi dediquen els cal capacitat
de sacrifici, i es va emocionar
quan va agrair l'ajuda rebuda per
part dels companys de l'equip de
govern i de l'oposició, els
col·laboradors, les entitats
públiques i privades i, sobretot,
la seva esposa i la seva família.
L'alcalde i els grups de l'oposició
van agrair públicament la tasca
desenvolupada per Jaume Ballbé.

Feliç
2006

