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Lliçà cap amunt
Ara sí que podem començar a parlar
seriosament del nou Consultori de
Palaudàries.
Després de dos anys de gestions amb el
Departament de Sanitat, a finals de gener
van venir els serveis tècnics del Servei
Català de la Salut i van veure amb bons
ulls la proposta de terrenys de l'Ajuntament
per a la ubicació del Consultori.
Ara el que cal és empènyer i seguir tot el
procés tècnic per aconseguir que es realitzi
en un futur proper.
Així doncs, continuem amb l'estratègia
d'apropar els serveis als ciutadans i les
ciutadanes de Lliçà d'Amunt de l'única
manera sostenible que tenim per les
característiques del nostre poble, que és
a través de les centralitats: Palaudàries,
la Serra i el Pla.
Paral·lelament al Centre Cívic, l'Escola
Bressol i el CEIP, ara li ha tocat engegar
al Consultori, en el qual ja fa mesos que
estem treballant, i així es va concretant en
fets tots els projectes que només eren
sobre el paper.
Per anar construint el model de poble que
volem per a nosaltres i els nostres fills i
filles i del qual volem estar orgullosos, no
n'hi ha prou amb bones intencions, cal una
voluntat política ferma i un treball constant
i eficaç, dia a dia, sense improvisacions,
amb un projecte clar però amb persones
que vagin empenyent i treballant; això és
el que estem fent i que ja va donant fruits.
El poble no es construeix d'un dia per altre,
cal temps, però amb projecte i treball,
molta confiança i, sovint, paciència.
Així doncs, estem contents perquè ja podem
dir que ara el Consultori de Palaudàries ja
arrenca!
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LA CONSTRUCCIÓ
DEL SEGON
CONSULTORI, MÉS
A PROP

LLIÇÀ CENTRE
ENGEGA AMB UN
CONCURS D'IDEES

l'altra, reflexionar
conjuntament entorn de la
participació ciutadana a
Lliçà d'Amunt.

COMENÇA EL
REASFALTATGE DE
CARRERS

L'Ajuntament ha convocat
un concurs obert d'idees
per a l'ordenació del futur
centre de Lliçà d'Amunt.

L'equip de govern pensa
que serà molt interessant i
enriquidor per a tothom la
màxima participació de
ciutadans i ciutadanes en
aquesta jornada de debat,
que tindrà lloc el divendres
10 de març, de 19 a 22 h, a
a la Sala Polivalent del
recinte municipal dels
Galliners. Per participar-hi
cal inscriure's abans del 8
de març per telèfon (93 841
52 25) o a través de l'adreça
de correu electrònic
participació@llicamunt.net.

L'Ajuntament va adjudicar
les obres de pavimentació
de diversos carrers del
municipi a l'empresa
Asfaltos del Vallès.

Els arquitectes del Servei
Català de la Salut van
visitar, el passat 20 de
gener, els terrenys que
l'Ajuntament proposa per a
la construcció del segon
Centre d'Atenció Primària
del municipi, al costat del
Centre Cívic Palaudàries.
L'Ajuntament està a
l'espera de l'informe que
facin aquests arquitectes
sobre la idoneïtat dels
terrenys. Si l'informe és
favorable, tot estarà a punt
per fer la cessió dels
terrenys i avançar en la
construcció del segon
consultori del poble.

Estela Jiménez

LA GENERALITAT
SUBVENCIONA LA
SEGONA
DEIXALLERIA
L'Agència de Residus de
Catalunya del Departament
de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya ha
atorgat un ajut de
148.123,81 euros per a la
construcció d'una segona
deixalleria.
L'Ajuntament ha sol·licitat
una segona deixalleria, que
doni servei als barris més
allunyats de l'actual,
al·legant l'augment de la
població i la diversificació
de barris del municipi.

De totes les propostes que
es presentin, se n'escolliran
tres, els autors de les quals
hauran de desenvolupar un
projecte complet.
Seguidament, un cop fets
els tres projectes, s'iniciarà
un procés participatiu que
s'acabarà amb l'elecció del
projecte finalista, que haurà
de completar-se amb les
aportacions sorgides del
procés participatiu.

ELS LLIÇANENCS
ESTAN CONVOCATS
A UNA JORNADA DE
DEBAT SOBRE COM
CAL PARTICIPAR EN
LES DECISIONS QUE
AFECTEN EL POBLE
L'Ajuntament, a través de
la Regidoria de Participació
Ciutadana, està fent el Pla
Director de Participació
Ciutadana amb l'objectiu
d'analitzar els espais i
canals de participació
ciutadana de què disposa
l'administració local per,
posteriorment, plantejar
accions i propostes per
articular i millorar aquesta
participació.
La primera part del Pla
consisteix a fer una diagnosi
amb la implicació dels
diferents agents socials del
municipi.
En aquest marc, s'ha
organitzat una jornada de
debat, que s'ha anomenat
"Com han de participar els
veïns i veïnes en les
decidions que afecten Lliçà
d'Amunt?", amb una doble
finalitat: d'una banda,
presentar el projecte i, de
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L'AJUNTAMENT I
L'IES RENOVEN ELS
CONVENIS D'ÚS
MUNICIPAL DE LA
BIBLIOTECA I EL
GIMNÀS DE
L'INSTITUT
L'Ajuntament i l'IES Lliçà
han renovat per un any més
els convenis per a l'ús
municipal de la biblioteca i
del gimnàs de l'institut.
Tant l'Ajuntament com
l'institut es mostren molt
satisfets d'aquesta
col·laboració.
 Des de l'institut, es valora
molt positivament el cicle
de xerrades que
l'Ajuntament va organitzar
a la biblioteca, així com les
visites a aquesta instal·lació
que va programar .
El nou conveni per a l'ús
municipal de la biblioteca
de l'institut conté alguna
esmena respecte a
l'anterior, pel fet que el
Punt d'Informació Juvenil
actualment ja no està
ubicat dins de la biblioteca.
Amb el conveni per a l'ús
municipal del gimnàs de
l'institut, les entitats tenen
un altre espai on poden
realitzar activitats.

A finals de febrer, aquesta
empresa va començar les
obres, que acabaran amb
el reasfaltatge d'uns 50.000
metres quadrats de
carrers, aproximadament,
amb un cost de 170.000
euros.
Concretament, els carrers
que s'asfaltaran són:
Penedès, Garrigues,
Priorat, Ripollès, Pallars,
Bages, Safor i Capcir (Ca
l'Artigues); Faig, Olivera i
Bedoll (Can Rovira Nou);
Estanys de Colomers,
Estany de Salses, Estany de
Sant Maurici i Camí Creu
de Baduell (Can Rovira
Vell); Palamós, Sant Feliu
de Guíxols i passeig de Sant
Valerià (Mas Bo i Can
Lledó); Joanot Martorell,
Josep Carner i passeig de
Sant Valerià (Can Salgot);
Can Farell i Camí Antic de
Caldes (Can Farell); Can
Bosc i Folch i Torres
(Centre urbà).

El camí de Can Merlès és
una via d'entrada i sortida
del Raval d'en Xicota des de
la carretera nova de
Granollers. També forma
part del recorregut de la
línia 3 del bus urbà.

EL MERCAT
SETMANAL
CELEBRA EL DESÈ
ANIVERSARI
El mercat setmanal dels
diumenges, que se situa al
llarg de l'avinguda dels
Països Catalans i del carrer
de l'Aliança, celebra aquest
mes de març el seu desè
aniversari.
Aquest mercat es va posar
en funcionament el
diumenge 3 de març de
l'any 1996.
Per commemorar aquesta
efemèride, la Regidoria de
Promoció Econòmica de
l'Ajuntament ha organitzat
una programació festiva
que tindrà lloc el diumenge
5 de març al voltant del
mercat.

Estela Jiménez

Estela Jiménez

EL CAMÍ DE CAN
MERLÈS S'ASFALTA
A finals de febrer van
començar les obres
d'asfaltatge del camí de
Can Merlès, al Raval d'en
Xicota.
Un cop acabades les
obres, aquest camí, de 6,50
metres d'amplada, tindrà
una calçada asfaltada de 5
metres.

LA DIPUTACIÓ
SIGNA UN CONVENI
DE COOPERACIÓ
AMB
L'AJUNTAMENT
En el marc del programa
Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat, la delegació de
Comerç de la Diputació ha
signat un conveni amb
l'Ajuntament per donar
suport a un projecte
municipal comercial.
Concretament, segons el
conveni signat, la Diputació

aportarà 4.000 euros per al
projecte "Estudi de
modernització del mercat
ambulant de Lliçà
d'Amunt".

LLIÇÀ D'AMUNT, A
FAVOR DE LA
IGUALTAT
Dins del Pla Municipal
d'Igualtat d'aquest any,
l'Ajuntament ha organitzat
un programa d'activitats
per al primer trimestre de
l'any, adreçat tant a homes
com a dones, joves i adults,
per tal de contribuir a
pal·liar la desigualtat.
La majoria d'activitats
tindran lloc pels volts del
mes de març, ja que el dia
8 es commemora el Dia
Internacional de la Dona.
D'entre les activitats, la
Regidoria de Benestar i
Família destaca el cicle de
cinema, el taller de Dol i
Pèrdua, el taller de Riure,
la continuïtat del taller de
Creixement Personal, a
més de les activitats
organitzades per
l'Associació Dones del
Tenes. Les activitats es
faran repartides entre les
tres centralitats: el Pla, la
Serra i Palaudàries.
D'altra banda, durant tot
l'any, des de la Regidoria
de Benestar i Família, a
través del PADI (Punt
d'Atenció a Dones sobre
Igualtat d'Oportunitats)
s'atenen les dones en
diferents àmbits: social,
psicològic i jurídic.

LLIÇÀ D'AMUNT
COOPERARÀ AMB
BOLÍVIA
Aquest any, l'Ajuntament i
Lliçà Solidari destinaran
diners per a un projecte de
desenvolupament a Bolívia.
 Concretament, el projecte
del Fons Català de
Cooperació al

Desenvolupament escollit
s'anomena
"Desenvolupament
productiu a les comunitats
camperoles de Choromoro
i Uyuni" i consisteix a
enfortir la base productiva
per garantir la disponibilitat
d'aliments i la generació
d'ingressos de les famílies
camperoles que resideixen
en aquest territori.
Per a dur a terme aquest
projecte, el Fons sol·licita
22.000 euros, dels quals
l'Ajuntament n'aportarà
17.000. D'aquesta manera,
si Lliçà Solidari
aconsegueix aportar la
resta, es tractaria d'un
projecte del Fons finançat
íntegrament pel nostre
municipi.
La principal raó per
escollir aquest projecte ha
estat el fet que la major
part de la població
immigrant de Lliçà d'Amunt
és boliviana.
La intenció de l'Ajuntament
i Lliçà Solidari és fer
participar aquests
lliçanencs procedents de
Bolívia en l'explicació i la
recollida de diners per a
tirar endavant aquest
projecte.

EL PROGRAMA
VOLUNTARIS PER
LA LLENGUA
COMENÇA
Aquest mes de març
començarà la primera
edició del programa
Voluntaris per la llengua,
amb 9 parelles que es
coneixeran i conversaran
en català.
Aquesta experiència del
voluntariat lingüístic es du
a terme en molts pobles i
ciutats de Catalunya,
impulsada pel Consorci per
a la Normalització
Lingüística i la Generalitat
de Catalunya.
Aquest programa, que a
Lliçà d'Amunt disposa de la
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* Comissió del Sopar de les Àvies:

col·laboració de la Regidoria
d'Educació de l'Ajuntament,
posa en contacte voluntaris,
persones de la societat civil
catalanoparlants, que
destinen una 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. En
aquestes trobades no es
tracta de fer una classe,
sinó de parlar de qualsevol
tema de la vida quotidiana,
de conèixer la diversitat
cultural pròpia d'ambdues
persones i el poble o ciutat
on viuen.
L'acte de presentació de
les parelles lingüístiques
tindrà lloc el dijous 9 de
març, a les 19 hores, al
Centre Cívic Palaudàries.

L'AJUNTAMENT
OFEREIX DUES
BEQUES A
L'INSTITUT
L'Ajuntament, a través de
la Regidoria de Joventut, ha
ofert a l'IES Lliçà la
possibilitat de becar dos
alumnes perquè assisteixin
a un dels congressos que
s'organitzaran en el marc
de la 34a edició dels Premis
Octubre organitzats per la
Fundació Ausiàs March.
 D'aquesta manera, amb
una aportació municipal
d'uns 900 euros, els dos
alumnes podrien fer una
estada d'una setmana a
València, del 24 al 28
d'octubre, per ampliar la
seva formació acadèmica
assistint a aquest congrés.

EL CONSELL
SECTORIAL
D'ESPORTS ES
TORNA A REUNIR
El Consell Sectorial
d'Esports es va reunir el
passat 25 de gener per

segona vegada des que es
va crear i per primera
vegada en aquest any.
Durant la reunió es van
tractar els següents temes:
el Pla Director de
Participació Ciutadana;
l'Ordenança Reguladora de
l'Ús de les Instal·lacions
Esportives Municipals, que
s'ha d'aprovar; el Programa
d'Ajuts per a Activitats
Socioculturals i Esportives,
obert durant el mes de
febrer; el projecte d'una
revista electrònica
esportiva; i la creació d'un
grup de treball per
organitzar la Festa de
l'Esport d'enguany.
L'elecció d'un
representant del Consell
Sectorial d'Esports al
Consell de Participació
Ciutadana es va posposar
per a la propera reunió.

GENT GRAN DE
DIFERENTS
MUNICIPIS
S'APLEGA AL
NOSTRE POBLE EN
UNA PASSEJADA

Lliçà d'Amunt va ser la seu,
el passat 15 de febrer,
d'una de les passejades del
programa d'enguany de
"Caminem cap als cent" de
la Diputació de Barcelona,
adreçat a la gent gran.
Per aquesta edició, la
Regidoria d'Esports va
preparar una passejada
d'uns 8 quilòmetres entre
l'ermita de Sant Valerià i
Palaudàries.
La caminada va finalitzar
amb un dinar al Pavelló
Municipal d'Esports.

Hi van assistir 325
persones vingudes dels
municipis de Terrassa,
Martorell, Palau-solità i
Plegamans i Vilanova del
Camí, a més de Lliçà
d'Amunt, que són els
municipis que participen
en el programa "Caminem
cap als cent" d'aquest any.
Lliçà d'Amunt fa quatre
temporades que hi
participa.

LES FORTES
PLUGES OBLIGUEN
PROTECCIÓ CIVIL A
ACTUAR A
Protecció Civil va realitzar
més d'una quinzena
d'actuacions del divendres
27 al dilluns 30 de gener, a
causa de les intenses
pluges i la nevada feble que
van caure.
Treure aigua de garatges,
retirar arbres de camins i
senyalitzar esllavissades
van ser algunes de les
actuacions de Protecció
Civil.

La Comissió del Sopar de les Àvies ha renovat les membres i les àvies que en formen part ja estan
preparant l'edició d'enguany, en què se celebrarà el 20è aniversari. Per això, més que mai, la regidoria
de Cultura anima totes les àvies lliçanenques a participar-hi.

* Convocatòria d'una plaça d'Informador per al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals
2006:

Funcions bàsiques: recórrer la ruta assignada en els horaris establerts, informar sobre la prevenció
d'incendis forestals, detectar i comunicar els inicis d'incendi forestal, comunicar l'incompliment de la
normativa d'incendis, detectar i registrar els punts de risc d'inici d'incendi..., entre juny i setembre.
Requisits dels aspirants: divuit anys, graduat escolar i carnet de conduir B1. Bases i presentació de
sol·licituds: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, fins al 7 de març. Documentació: curriculum
vitae, documentació acreditativa i fotocòpies del graduat escolar, el DNI, el carnet de conduir i la targeta
de la Seguretat Social. Entitat contractant: Agrupació de Defensa Forestal L'Alzina. Organisme gestor:
Diputació de Barcelona

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

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
ACTE

Aniversari del Mercat

Horari: de 19 a 22 h
Lloc: Sala Polivalent dels Galliners
Inscripcions: fins al 8 de març, per
telèfon (93 841 52 25) o a través de
participacio@llicamunt.net
ACTIVITATS

Dia: diumenge 5 de març

Breakdance i Reiki

CINEFÒRUM

Dies: dijous, a partir del 16 de març
Lloc: Centre Cívic Paladàries
Informació i inscripcions: Centre
Cívic Palaudàries

Quiero ser como
Beckham

Servei de cangur (sol·licituds: 93
841 52 25).
Dia: dimecres 8 de març
Hora: 18.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
TALLER

Dol i pèrdua

A càrrec d'Esmeralda Ponce,
psicòloga. Servei de cangur
(sol·licituds: 93 841 52 25).

La Brigada Municipal
d'Obres també va haver de
treballar aquell cap de
setmana per fer una rasa
en un carrer i, d'aquesta
manera, evitar
embassaments.

Dia: dimecres, del 8 al 29 de març
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries, fins al 6 de març
Preu: 13 euros, empadronats; 26
euros, no empadronats

Protecció Civil també va
actuar, el passat 31 de
gener, en un petit incendi
en una empresa del polígon
industrial Molí d'en
Fonolleda, on van ajudar
els bombers vinguts del
Parc de Granollers a
revisar el lloc afectat. El
foc, que els mateixos
treballadors van controlar
en pocs minuts, va obligar
a desallotjar les
instal·lacions durant una
estona; després l'activitat
va continuar amb
normalitat.

Alfabetització
informàtica i Info-Aula

CURS

Grups de 8-9 dones. Curs de 55 h.
Dia: de dilluns a dijous
Horari: de 15.30 a 17.15 h
Lloc: Servei Local d'Ocupació
Preu: 10 euros
ACTE

Presentació de parelles
lingüístiques

Programa Voluntaris per la llengua.
Dia: dijous 9 de març
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
JORNADA DE DEBAT

Com han de participar
els veïns i veïnes en les
decisions que afecten
Lliçà d'Amunt?
Dia: divendres 10 de març

TALLER

Cuina per a joves

A càrrec de Maite Busquets.
Dies: dijous, del 23 de març a l'11
de maig
Hora: 20 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Inscripcions: PIJ El Galliner, fins
al 17 de març
Preu: empadronats, 30 euros; no
empadronats, 40 euros

LES ENTITATS
PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

"El lladre de melics"

A càrrec de Teresa Giménez.
Dia: divendres 3 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: les AMPA dels CEIP
ACTIVITAT ESPORTIVA

II Open BTT Infantil Lliçà
d'Amunt

Puntuable al III Open BTT Infantil
del Vallès. Prova per categories.
Premis als 3 primers classificats
de cada categoria, masculí i femení.
Dia: diumenge 5 de març
Hora: 9 h
Lloc: Parc de Can Godanya
Organitza: BTT Concos
JORNADA DE PORTES OBERTES

CEIP Sant Baldiri, Països
Catalans, Miquel Martí i
Pol i Rosa Oriol i Anguera,
i IES Lliçà
Dia: dimecres 8 de març

Horari: tarda
Organitza: els CEIP i l'IES
SOPAR

8 de març: Dia
Internacional de la Dona
Dia: divendres 10 de març
Hora: 21 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Informació i inscripcions: 93 841
71 12 i Ajuntament (93 841 52 25)
Organitza: Ass. Dones del Tenes
XERRADA

Dansa lliure
Dia: dimecres 15 de març
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Polivalent dels Galliners
Organitza: Ass. Dones del Tenes
XERRADA

"La columna vertebral,
la clau del teu benestar"
A càrrec de Marc Bony, doctor
en quiropràctica.

Dia: dijous 16 de març
Hora: 20.15 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Organitza: Ass. Dones del Tenes

El Consultori de
Palaudàries
arrenca

EXCURSIÓ

Premià de Mar, Orrius i
Tordera

Visita al Museu Tèxtil
d'Estampació de Premià de Mar
i a una col·lecció de plats
decorats a Òrrius, i dinar a
Tordera amb ball i espectacle
de ballet clàssic espanyol.
Dia: dissabte 18 de març
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Preu: 29,50 euros
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Ass. Casal d'Avis
EXCURSIÓ

Centre Mundial del Ruc
Català de Fuives
Dia: dissabte 25 de març
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99), fins al 18
de març
Preu: sòcies, 32 euros; no sòcies,
34 euros
Organitza: Ass. Dones del Tenes
Estela Jiménez

