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Lliçà cap amunt
En les darreres eleccions municipals, gairebé
tots els partits polítics prometien la
construcció d'una biblioteca que porta molts
anys de retard, perquè segons la Llei de Bases
del Règim Local tots els municipis de més de
5.000 habitants estan obligats a tenir aquest
equipament, i ara ja en som 13.000. Lliçà
d'Amunt serà un dels últims pobles de la
comarca a tenir biblioteca, però ara finalment
podem estar segurs que la tindrem.
Malgrat que l'anterior equip de govern havia
presentat un projecte de biblioteca per
construir a la plaça del Consell de Cent, la
complexitat excessiva de l'estructura, la
manca de previsió pressupostària i l'impacte
visual de l'edifici en una zona de cases baixes,
van provocar que el nou equip es replantegés
el projecte de cap a peus per fer-lo viable i,
sobretot, per adaptar-lo a les necessitats d'un
municipi que creix a un ritme tan elevat com
el nostre.
Tots aquests canvis han endarrerit el projecte
més del que hom desitjaria, però mentrestant,
i gràcies a la col·laboració de l'IES Lliçà, ja fa
dos anys que l'Ajuntament ofereix un servei
diari de biblioteca pública a l'institut.
Tanmateix, ara s'ha presentat als grups
polítics el nou projecte de Ca l'Oliveres -una
masia històrica que es recupera com a
equipament públic- i el dia 27 de gener, a les
set de la tarda als Galliners, es presentarà a
tota la ciutadania.
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LA GENERALITAT
APROVA LA
CONSTRUCCIÓ DEL
CEIP ROSA ORIOL

gener, diada de Sant Julià,
amb un concert a càrrec de
diferents corals de la Vall
del Tenes i el "ball dels
zeros", on estaven
convidats els ciutadans i
ciutadanes que fan anys
rodons aquest any 2006. El
diumenge, la festa va
acabar amb una
representació teatral.

La Generalitat va aprovar,
en la darrera reunió del
2005, la construcció del
Centre d'Educació Infantil i
Primària (CEIP) Rosa Oriol
i Anguera. El nou centre
educatiu entrarà en
funcionament entre el
proper curs (2006-2007) i
el següent (2007-2008).
El CEIP Rosa Oriol, de
dues línies, ha començat a
funcionar aquest curs
2005-2006 en mòduls
prefabricats, que la
construcció de l'edifici
permetrà substituir.
La construcció anirà a
càrrec de GISA i el
finançament, amb un cost
de 4.491.900 euros, a càrrec
d'ICF Equipaments; es
tracta de dues empreses
creades per la Generalitat.

LLIÇÀ D'AMUNT
CELEBRA LA FESTA
MAJOR D'HIVERN
Lliçà d'Amunt va celebrar
la festivitat del seu patró,
Sant Julià, durant el cap de
setmana del 7 i 8 de gener.
La Festa Major d'Hivern,
com també s'anomena
aquesta festa, va comptar
amb diferents activitats,
encapçalades per l'acte de
presentació dels nous
busos urbans i la seva nova
imatge.
La música va ser la
protagonista de la resta
d'actes del dissabte 7 de

TRANSPORTS DE
LLIÇÀ D'AMUNT
ESTRENA BUSOS I
IMATGE NOUS

notícies
va felicitar l'Ajuntament per
l'aposta que fa per tirar
endavant aquest servei, que
no és obligatori en
municipis amb aquesta
quantitat d'habitants.
Els escolars van fer de
padrins dels busos urbans
amb la nova imatge, els
quals porten el nom de les
escoles. També van gaudir
d'un espectacle infantil,
deslluït per la pluja, i va
haver-hi un piscolabis per
a tots els assistents.

Des del dia 9 de gener,
Transports de Lliçà
d'Amunt circula amb els
nous busos i nova imatge
que es van presentar a la
ciutadania en un acte festiu
que va tenir lloc el dissabte
7 de gener, coincidint amb
la festivitat del patró de
Lliçà d'Amunt, Sant Julià,
un dia marcat per la pluja.
En els parlaments,
l'alcalde, Joaquim Ferriol,
va destacar la importància
del transport públic a Lliçà
d'Amunt per tal de
solucionar els problemes
que comporta el vehicle
privat i l'aïllament de la gent
que viu en els barris que hi
ha dispersos pel municipi.
L'alcalde va dir que el model
de transport públic de Lliçà
d'Amunt s'ha vestit al llarg
dels anys segons les
necessitats i que ara és
model per a altres
municipis. Després de la
millora dels vehicles, els
objectius, segons Ferriol,
són millorar els recorreguts
pels barris i per Granollers
i captar nous usuaris.
L'alcalde va fer especial
atenció al cost d'aquest
servei, tot a càrrec dels
pressupostos municipals, i
va retreure la manca
d'ajudes per part d'altres
administracions públiques
superiors. El president de
l'Associació per la Promoció
del Transport Públic (PTP),
Pau Noy, també va parlar
del greuge que suposa per
municipis com Lliçà
d'Amunt no rebre ajudes i

poden posar-se en contacte
amb la Regidoria de Cultura
a través del telèfon 93 841
52 25.

L'AJUNTAMENT
PACTA LES OBRES
ALS BARRIS PER AL
2006
Durant els mesos de gener
i febrer, el regidor d'Obres,
Francisco León, es reunirà
amb els representants de
totes les associacions de
veïns del municipi per
establir les prioritats
d'obres en cada barri per
al 2006, seguint l'aplicació
del conveni signat amb
Federació d'Associacions
de Veïns de Lliçà d'Amunt
(FAVLLA) el gener del 2004.
La inversió que es destina
en obres a cada barri es
reparteix d'acord amb la
quantitat de parcel·les que
hi ha. Aquesta fórmula es
va acordar l'any 2002 en el
primer conveni signat amb
la FAVLLA.

LA COMISSIÓ DE
FESTES, EN MARXA
La Regidoria de Cultura està
treballant conjuntament
amb la Comissió de Festes,
que es va crear l'any passat,
en l'organització de
diferents actes culturals del
municipi.
Aquesta comissió ja va
ajudar en l'organització de
la Festa Major de l'any
passat i, enguany, ja ho ha
fet amb la Cavalcada de
Reis i, especialment, en la
Festa Major d'Hivern.
La Comissió de Festes,
que es reuneix
periòdicament amb la
regidoria de Cultura, està
formada per un grup de
persones amb ganes de
treballar per potenciar la
cultura en el poble.
Les persones
interessades a formar part
de la Comissió de Festes

En aquests dos anys, s'han
invertit 1.606.600 euros.

L'ÚS DE LA
DEIXALLERIA
BONIFICARÀ LA
TAXA
D'ESCOMBRARIES
L'ordenança fiscal de
recollida i tractament
d'escombraries de 2006
contempla que els titulars
d'habitatges que utilitzin
habitualment el servei de
la deixalleria tindran dret a
una bonificació del 15% del
cost de la taxa.
Per això, cal recollir a
l'Ajuntament un carnet que
serà d'ús exclusiu per a
cada habitatge i, cada
vegada que es visiti la
deixalleria, el responsable
segellarà una de les
caselles del carnet i hi
posarà la data.

Per optar a la bonificació,
caldrà utilitzar la deixalleria
un mínim de 10 vegades
durant l'any 2006,
repartides al llarg de tot
l'any.
La bonificació s'aplicarà a
la taxa de l'any 2007, un cop
sol·licitada per escrit a
l'Ajuntament durant el
primer trimestre de l'any i
adjuntant el carnet amb les
10 caselles emplenades
amb el corresponent segell
i la data en què es va
utilitzar la deixalleria.

LES TARIFES DEL
TRANSPORT
PÚBLIC
S'ACTUALITZEN DE
CARA AL 2006
LAutoritat del Transport
Metropolità (ATM) va
aprovar, a principis de
desembre, les tarifes del
transport públic que
regeixen en el Sistema
Tarifari Integrat des de l'1
de gener de 2006.
L'increment de la tarifa
mitjana ponderada dels
sistema metropolità de
transport públic és del
4,7%, nivell equivalent a
l'augment de l'any passat
(4,6%). És superior a l'IPC
per efecte del fort augment
dels preus dels carburants
(l'IPC a octubre en l'epígraf
de carburants i
combustibles és del 14,6%)
i està per sota de l'augment
autoritzat per la Comissió
de Preus de Catalunya per
al transport públic urbà
(5,33%).
D'aquesta manera, per
exemple, el bitllet senzill
costarà 1,20 euros d'1 zona
i 1,75 de 2 zones, i la T-10

valdrà 6,65 euros d'1 zona
i 13,30 euros de 2 zones.
L'ATM també va aprovar
l'ampliació de l'edat
d'utilització de la targeta TJove de 21 a 23 anys, des
de l'1 de gener de 2006,
prèvia obtenció del carnet
acreditatiu que es cursen
estudis en facultats o
centres docents; a partir de
l'1 de gener del 2007
s'ampliarà fins a 25 anys.

LA FORMACIÓ PER
A ENTITATS VOL
POTENCIAR EL
TEIXIT ASSOCIATIU
L'Ajuntament vol organitzar
més cursos i tallers de
formació per a entitats
durant l'any 2006. Per això,
properament, farà arribar
a les entitats una enquesta
per saber les seves
necessitats i prioritats
formatives.
 La Regidoria de
Participació Ciutadana,
amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, va
organitzar unes jornades
de formació per a entitats,
els dies 16 i 17 de
desembre, al Centre Cívic
La Serra.
Aquestes jornades van
comptar amb la participació
d'una dotzena de persones
representatives del teixit
associatiu de Lliçà d'Amunt.
En aquesta ocasió, a
través d'un taller, es va
reflexionar sobre l'estat de
les nostres associacions,
identificant-ne
problemàtiques i
oportunitats.

LLIÇÀ D'AMUNT, UN
LLOC PER FER
TURISME RURAL
Des de fa un any, es pot fer
turisme rural a Lliçà
d'Amunt, ja que els
propietaris de la masia de
Can Caponet l'han
habilitada com a casa rural.
Can Caponet és una
masia restaurada, situada
enmig d'una finca de tres
hectàrees i en un entorn
natural.
A més de l'estada, els
propietaris proposen
activitats d'esbarjo com
lloguer de BTT, cavalls,
senderisme, tir amb arc,
sala de jocs i pista de
bàdminton.
Per a més informació:
www.cancaponet.com

LA BOTIGA GUANYA
EL CONCURS
D'APARADORS
La Botiga ha guanyat la
primera edició del Concurs
d'Aparadors, que va
organitzar la Regidoria de
Cultura per aquestes festes
nadalenques, i en què han
participat un total de tretze
establiments.
També es van donar dos
accèssits: als establiments
Finques Dimo i Farmàcia
Manel.
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* Oficina Mòbil d'Atenció al Consumidor
Dijous 26 de gener, d'11.45 a 12.30 h, davant de l'Ajuntament.

* Proper Ple ordinari:

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

* Informació sobre la Televisió Digital Terrestre:

Lliçà en 5 minuts

www.tdtcat.net

butlletí quinzenal d'informació municipal / 15 de gener de 2006

agenda

Ca l'Oliveres és una masia, situada al
centre urbà o a la centralitat del Pla, que
data del 1876. Té una estructura molt ben
conservada, que es mantindrà, i les
intervencions que s'han anat fent amb els
anys es netejaran per deixar espais oberts,
nets d'envans. La masia compta amb planta
baixa, primer pis i sotacoberta, està
envoltada de zona verda i té molt bones
vistes. A la planta baixa hi ha unes voltes
de canó que es deixaran a la vista. Aquest
edifici té l'alçada suficient per allotjar la
biblioteca municipal, però caldrà ampliarlo perquè tingui els metres quadrats
necessaris, segons els estudis fets per la
Diputació, tenint en compte el número
d'habitants i les necessitats del municipi.
Dins de la masia, a la planta baixa, hi haurà
el vestíbul i la zona de lectura de diaris i
revistes d'actualitat i, al primer pis, se
situarà la zona de consulta i préstec de
llibres, la zona multimèdia i la
d'administració; la sotacoberta serà un
espai reservat per a altres usos futurs. En
un edifici annex però independent, s'hi farà
una sala d'actes i exposicions i una cafeteria
i, en un altre annex a la masia, hi haurà la
zona de la biblioteca destinada als infants.

L'elaboració del projecte ha comptat amb
l'assessorament de la Diputació de
Barcelona i s'ha seguit el seu programa en
relació a biblioteques municipals.

* Carnaval:
La regidoria de Cultura i la Comissió de Festes estan organitzant el Carnaval d'enguany i animen les
entitats i els particulars a anar preparant les disfresses. El Carnaval tindrà lloc el dissabte 25 de
febrer.Per a més informació: 93 841 52 25.

L'equip de govern va presentar, el passat
dia 4 de gener, el projecte bàsic de la
Biblioteca municipal als grups polítics
municipals de l'oposició i, el divendres 27
de gener, a les 19 h, a la sala polivalent del
recinte municipal Els Galliners, ho farà a
tota la ciutadania. La Biblioteca municipal
estarà situada a la masia de Ca l'Oliveres,
que s'ampliarà amb dues estructures
annexes.

La Biblioteca municipal quedarà situada
entre l'avinguda Països Catalans i els
carrers d'Anselm Clavé, Alacant i Castelló
de la Plana; aquest darrer carrer, on hi
haurà l'entrada, ara és un vial de sorra, que
s'eixamplarà i s'asfaltarà. D'altra banda, hi
ha prevista l'obertura d'un nou carrer entre
l'avinguda Països Catalans i el carrer
d'Anselm Clavé, que s'anomenarà Prat de
la Riba. També està previst donar continuïtat
al carrer de Folch i Torres fins a darrera
de l'IES Lliçà; d'aquesta manera, el carrer
de Folch i Torres es convertirà en una via
que unirà diferents equipaments
municipals: el Casal d'Avis, Els Galliners i
la Biblioteca municipal, així com la plaça
de Catalunya.

Dijous 26 de gener, a les 19 h, al primer pis de l'edifici de la Policia local.

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

Sant Antoni Abat

EXPOSICIÓ

Dies: dissabte 28 i diumenge 29
de gener

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

Projecte bàsic de la
biblioteca municipal
Dia: divendres 27 de gener
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners

LES ENTITATS
PROPOSEN:
CINEMA INFANTIL

"Buscando a Nemo"
Servei de bar.

Dia: diumenge 15 de gener
Hora: 11 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Arrel Jove
ESPECTACLE INFANTIL

Cop de clown: "Circ de
paper"
Pallassos.

Dia: diumenge 22 de gener
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis, 2 euros; no socis, 3,50
euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE
BÀSIC DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
DIVENDRES 27 DE GENER,
A LES 19 H,
A LA SALA POLIVALENT DEL RECINTE
MUNICIPAL ELS GALLINERS

MÚSICA

Reggae Ragga Sessions:
"Let's go to Jamaica"
DJs i actuacions en directe.
Dia: divendres 27 de gener
Hora: 23 h
Organitza: Arrel Jove

FESTA

75 anys d'història (1931-2006).

Activitats:
Dissabte 28 de gener:
- 20 h, Pavelló Municipal
d'Esports: Concert de Sant Antoni
- seguidament, al Pavelló
Municipal d'Esports: Ball amb
l'orquestra Selvatana i sorteig
d'obsequis cedits per comerços
i particulars.Hi haurà tortells
amb sorpresa i es vendran
números per al sorteig d'un porc,
un xai, una espatlla de pernil, dos
pollastres i dos ànecs.
Diumenge 29 de gener:
- de 10.30 a 14.30 h, al Pinar de
la Riera: 24a Mostra de Bestiar i
exposició de maquinària
metal·lúrgica, agrícola i tèxtil en
miniatura.
- 11 h, Església Parroquial de
Sant Julià: Missa i repartiment
de panets.
- 11.45 h, plaça de l'Església:
Benedicció d'animals, engegada
de coloms esportius i inici de la
cercavila pels carrers del poble
animada per la xaranga Los
Labradores.
- seguidament, Pinar de la Riera:
Refresc per a tothom.
- de 12.30 a 13.30, Pinar de la
Riera: Exposició de cavalls de la
secció muntada de l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil,
que els nens i nenes podran
veure de prop i muntar.
Organitza: Comissió de la Festa
de Sant Antoni i Cooperativa La
Lliçanenca

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

La biblioteca
de
Ca l'Oliveres

