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Lliçà cap amunt
Lany 2002, el Parlament de Catalunya va
aprovar, a petició dERC, la construcció dun
nou Centre dEducació Infantil i Primària que
permetria una escolarització no massificada
dels nens i nenes del municipi i la recuperació
dun edifici municipal que, a data davui, ha
estat cedit al Departament dEducació com
a escola. Han calgut molts anys per veure
feta realitat aquesta demanda. Per fi, després
de molts esforços per part daquest equip de
govern, les obres del nou edifici del CEIP
Miquel Martí i Pol ja shan acabat.
Situada a Can Roure, al barri de Palaudàries,
la nova escola saixeca en un terreny de 12.585
metres quadrats cedits per lAjuntament on
es troben quatre edificis amb capacitat per
acollir 450 alumnes. Entre aquests edificis
trobem els que acullen els alumnes dinfantil,
els de primària, despatxos, administració,
aula de psicomotricitat, de música, de tutoria,
dinformàtica, una cuina i un menjador. De
manera independent, trobem el despatx de
lAMPA, una biblioteca i una zona esportiva
amb pista, gimnàs i vestidors que podran
tenir un ús extraescolar. Els quatre grans
patis sobren al magnífic paisatge que envolta
la nova escola per a la qual hem hagut de
construir un vial que permetés un accés
adequat. Tot plegat, molta feina que permet
dir, per primer cop en molts anys, que
comencem un curs sense escoles
massificades.
Que el nostre municipi està creixent és una
realitat, i la millor manera dacompanyar
aquest creixement és fer-lo sostenible.
Lesforç que portem a terme en temes
educatius ho confirma: el CEIP Miquel Martí
i Pol, el CEIP Rosa Oriol, lEscola Bressol
Municipal Palaudàries; tres anys, tres escoles
noves.

notícies

notícies

L'AJUNTAMENT FA
TASQUES DE
MANTENIMENT
DELS EDIFICIS
ESCOLARS DURANT
L'ESTIU

- CEIP Miquel Martí i Pol:
de 8.30 a 12 h i de 15 a
16.30 h (la Generalitat ha
donat permís per ajornar un
any la sisena hora, per
motius del trasllat i
l'adaptació al nou edifici).

Duran l'estiu, l'Ajuntament
ha fet algunes tasques de
manteniment dels edificis
escolars que durant el curs
escolar són difícils de fer
per la seva envergadura,
com ara pintar.

ENLLESTIT EL VIAL
L'INSTITUT
D'ACCÉS AL NOU
ACOMIADA EL CURS
EDIFICI DEL CEIP
MIQUEL MARTÍ I POL I ELS ALUMNES DE
4T D'ESO I 2N DE
BATXILLERAT

 La darrera setmana
d'agost, també s'ha
encarregat del trasllat del
CEIP Miquel Martí i Pol de
l'edifici del centre urbà al
nou de Palaudàries.

COMENÇA EL CURS
ESCOLAR 20062007
El curs escolar 2006-2007
als CEIP, l'IES i les escoles
bressol (en aquestes, de
forma esglaonada durant
tota la setmana) va
començar el passat 12 de
setembre.
 Una de les novetats
d'aquest nou curs escolar
és l'ampliació de l'horari
en una hora més per als
alumnes d'Educació
Primària. El Pacte Nacional
per a l'Educació, de la
Generalitat de Catalunya,
hi obliga, enguany per als
municipis de més de 10.000
habitants, com el nostre, i
l'any que ve a tots els
municipis.
 D'aquesta manera, a
partir d'aquest curs,
l'horari escolar dels
alumnes d'Educació
Primària és:
- CEIP Països Catalans i
CEIP Rosa Oriol i Anguera:
de 8.30 a 13 h i de 15 a
16.30 h
- CEIP Sant Baldiri:
de 8.30 a 12.30 h i de 14.30
a 16.30 h

notícies

Estela Jiménez

L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) ha fet el
projecte i ha dirigit l'obra de
construcció del vial d'accés
al nou edifici del CEIP Miquel
Martí i Pol de la centralitat
de Palaudàries.
 Les obres han anat a
càrrec de l'empresa Rogasa
i han tingut un pressupost
aproximat de 490.000 euros.
 Es tracta d'un vial per
facilitar l'accés a l'escola,
tot i que es recomana que
no es faci servir en hores
d'entrada i sortida dels
alumnes, per evitar
col·lapses. També es pot
accedir a l'escola a peu, a
través de les voreres, una
passera i una rampa que
s'han habilitat, i deixar el
cotxe en una esplanada que
s'ha fet al costat del camp
de futbol de Can Roure, que
també permet als cotxes fer
el canvi de sentit.
 El vial té una amplada per
als vehicles de 6 m, unes
voreres de 3,02 m (dreta) i
1,80 m (esquerra) i disposa
d'aparcament a banda i
banda (uns 5,20 m); en un
costat, en semibateria i en
altre, en cordó, amb una
rotonda al final per poder
girar.

 Tot i aquestes obres, s'ha
preservat el corredor
ecològic que passa per la
zona. A més, s'han fet
escocells i, properament, en
l'època més propícia perquè
arrelin els arbres, s'hi
plantarà arbrat.

Per acomiadar el curs 20052006 en l'Institut
d'Ensenyament Secundari
(IES) Lliçà es va organitzar
un sopar de germanor, el
passat 30 de juny, al mateix
centre, especialment per als
alumnes de 4t d'ESO i 2n de
Batxillerat, que acabaven un
cicle escolar.
 El sopar, obert a tots els
alumnes de l'institut i els
seus pares, va aplegar unes
dues-centes persones, la
majoria alumnes de les
promocions que
s'homenatjaven i els seus
familiars. L'acte també va
comptar amb la presència
de l'alcalde, Joaquim
Ferriol, i la regidora
d'Educació, Emília Soler.
 Cadascun dels alumnes
de 4t d'ESO i 2n de
Batxillerat van rebre una
orla de part de l'Associació
de Pares i Mares d'Alumnes
(AMPA) del centre. L'acte va
finalitzar amb l'actuació
musical d'un grup format
per alumnes de l'institut.

auxilis, entre altres temes
relacionats.
 Protecció Civil i el
professorat de l'institut
estan molt contents per
l'interès mostrat per
l'alumnat durant aquestes
xerrades.

les seves cases que pels
paratges que es cremaven i
sorpresos que arribés gent
d'altres comunitats
autònomes per ajudar. A
més, segons Protecció Civil,
van poder observar de
primera mà "uns focs
intencionats i promoguts per
interessos privats".

LLIÇÀ CELEBRA LA
SETMANA DE LA
MOBILITAT
SOSTENIBLE I
SEGURA
PROTECCIÓ CIVIL
AJUDA EN ELS
INCENDIS DE
GALÍCIA

Un grup de cinc voluntaris
de Protecció Civil de Lliçà
d'Amunt més un company
de la Protecció Civil de
Caldes de Montbui van estar
a Galícia, del 12 al 15 d'agost,
per ajudar en l'extinció de
l'onada d'incendis que
assetjava aquesta comunitat
autònoma.

PROTECCIÓ CIVIL, A
L'INSTITUT

 Els voluntaris de Protecció
Civil valoren aquesta
experiència de molt positiva
pel fet d'haver treballat en
equip amb altres voluntaris
i bombers, cosa que els ha
permès millorar els
coneixements.

Dos voluntaris de Protecció
Civil van oferir, el passat 14
de juny, xerrades educatives
als alumnes d'ESO de l'IES
Lliçà sobre què és la
protecció civil, com s'ha
d'actuar en situacions
d'emergència o primers

 De tota manera, malgrat
els coneixements adquirits
i les felicitacions rebudes
per part dels bombers, els
voluntaris de Protecció Civil
van quedar molt decebuts
d'alguns gallecs, més
preocupats per si perillaven

La Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
d'enguany, que Lliçà
d'Amunt celebrarà del 22 al
28 de setembre, portarà al
nostre poble l'exposició
"Mou-te amb el Planeta",
organitzada per la PTP
(Associació per la Promoció
del Transport Públic).
Aquesta exposició estarà
ubicada a l'edifici municipal
del carrer de Folch i Torres
(antic edifici del CEIP Miquel
Martí i Pol).
 Mitjançant un discurs de
preguntes i respostes
desenvolupat al llarg d'una
sèrie de plafons explicatius,
s'aclareixen els puns claus
en la lluita contra el
fenomen del canvi climàtic i
la necessitat d'apostar per
una mobilitat més sostenible
i més segura. Aquesta
estructura expositiva ve
acompanyada d'una
pel·lícula de curt format i
d'una sèrie de materials
(díptics, llibres, etc.) que
completen els continguts
dels plafons.
 Els escolars podran visitar
l'exposició durant el matí i,
a la tarda, s'obrirà a la resta
de públic. Paral·lelament, a
la tarda, hi haurà
conferències i sessions de
debat, que comptaran amb
la presència d'experts de
reconegut prestigi en aquest
camp: "Mobilitat i
accessibilitat", a càrrec de
Francesc Aragall, de
l'empresa Proasolutions,

experta en aquests temes
(divendres 22 de setembre);
"El transport urbà a la Vall
del Tenes", a càrrec
d'Antoni Linde, de
l'empresa de transport
Sagalés (dimecres 27 de
setembre); i "Presentació
de l'atles del transport del
Vallès", a càrrec d'Albert
Obiols, de la PTP (dijous 28
de setembre).
 Durant aquests dies, els
escolars també participaran
en dos tallers: "Al carrer,
tots hi pintem" i "Tens el teu
bus". El primer taller es fa
arreu de Catalunya i Lliçà
d'Amunt és el segon any
que hi participa. L'altre
taller és una proposta de
l'Ajuntament.

euros fixes per a cada nen
acollit i el 50% del cost de la
inscripció al Casal d'Estiu,
si han decidit portar-l'hi. A
més de reconèixer l'esforç
de les famílies i fomentar
aquesta iniciativa,
l'Ajuntament ha volgut
afavorir la participació dels
infants acollits en una
activitat divertida i
integradora on poden
compartir experiències i fer
noves amistats amb
persones de la seva edat.
Per accedir a aquests ajuts,
calia inscriure's a
l'Ajuntament i presentar el
certificat de l'entitat
solidària a través de la qual
s'ha portat el nen o nena i,
si esqueia, el rebut del Casal
d'Estiu.
 Durant aquest estiu, nou
famílies de Lliçà han acullit
nens i nenes d'Ucraïna, el
Sàhara, o Bòsnia. Aquestes
famílies han tingut cura dels
infants -sovint malalts, orfes
o mancats del mínim
benestar als seus països
d'origen- i els han ofert un
entorn més afectuós i una
millor qualitat de vida, que
és molt important per al
desenvolupament i la salut
dels acollits.

L'AJUNTAMENT
REPARTEIX PROP DE
TRES MIL EUROS
ENTRE LES FAMÍLIES
ACOLLIDORES DE
NENS DE PAÏSOS EN
VIES DE
DESENVOLUPAMENT
Al final de juliol, la Regidoria
de Cooperació va repartir
2.980 euros entre les
famílies lliçanenques que
aquest estiu han fet
acolliments solidaris de
nens i nenes provinents de
països en vies de
desenvolupament o amb
conflictes civils.
 Aquestes famílies
solidàries han rebut 200

EL CONSELL
MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DEBAT
SOBRE ELS SEUS
OBJECTIUS
En la darrera reunió del
Consell Municipal de
Participació Ciutadana, que
va tenir lloc el passat 6 de
juliol, es va parlar dels
objectius d'aquest consell.
 A partir de l'experiència
adquirida des que es va
crear i del que diu sobre
aquest consell la diagnosi
del Pla Director de
Participació Ciutadana que
s'està elaborant, els
membres van aportar idees
i van debatre sobre quins

notícies
creuen que han de ser els
objectius, el funcionament i
la composició del Consell
Municipal de Participació
Ciutadana.
 Aquest treball de grup
estava encaminat a posar les
bases per confeccionar el
futur Reglament de
Participació Ciutadana.

DOS LLIÇANENCS
TREUEN LLIBRES AL
MERCAT

promogut per l'associació
de comerciants,
professionals i empreses
de serveis Gran Centre
Granollers en ocasió dels
seus 10 anys d'existència i
editat per Viena Edicions.
 D'altra banda, el professor
lliçanenc Lluís Olivan i Sibat
va presentar la seva
primera novel·la en castellà
"El guardián de las
hogueras", editada per
Editorial EDAF, el passat 6
de juliol a l'Ateneu
L'Aliança. Aquesta novel·la
va guanyar el primer premi
dels Premios Literarios
Ciudad de Getafe de novela
y relato d'enguany.

ÈXIT DELS
KARATEQUES
LLIÇANENCS A
L'OPEN I AL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA
Quatre membres del Club
de karate Shorin-Ryu es van
classificar entre els primers
tres llocs en l'Open de
Catalunya celebrat el passat
18 de juny a Montornès del
Vallès. I quatre membres
més d'aquest mateix club
també es van classificar
entre en segons i tercers
llocs en el Campionat de
Catalunya celebrat el passat
1 de juliol a Terrassa.

Dos lliçanencs, un periodista
i un professor, han tret,
recentment, llibres al
mercat.
 El periodista lliçanenc
Vicenç Relats i Casas va
publicar, la passada
primavera, el llibre "El nou
senyor Esteve. La revolta
tranquil·la del comerç
ciutadà", un llibre en
defensa del comerç ciutadà,

 En l'Open de Catalunya,
en la modalitat de Kumite,
en la categoria de 12-13
anys masculí, Daniel Pérez
Mata es va proclamar
guanyador i Noemí
Rodríguez Mejías es va
classificar en tercer lloc en
la mateixa categoria però
femení. En la mateixa
modalitat de Kumite, en la
categoria sènior masculí,
Cristian Rodríguez
Rodríguez va quedar tercer.
En la modalitat de Katas i

en la categoria de 8-9 anys
masculí, David Sánchez
Carrasco es va classificar en
segon lloc.
 En el Campionat de
Catalunya, en la modalitat
de Kumite, en la categoria
de 12-13 anys masculí,
Daniel Pérez Mata es va
classificar en segon lloc i,
en la categoria de 15-16 anys
femení, Jessica Moreno
Martín ho va fer en tercer
lloc. En la modalitat de
Katas, en la categoria de 1213 anys mixte, Aida Xavier
Rodríguez va quedar en
segon lloc i, en la categoria
de 15-16 anys femení, Isaura
Xavier Rodríguez ho va fer
en tercer lloc.

UNA CICLISTA
LLIÇANENCA
GUANYA EL
CAMPIONAT DE BTT
CAIXA GIRONA
La lliçanenca Isabel Codina,
de 9 anys, del club ciclista
BTT Lliçà d'Amunt Concos,
va guanyar el campionat de
BTT Caixa Girona, en la
categoria de principiants de
primer any, després de
guanyar sis de les deu
proves disputades. En la
mateixa categoria, Toni
Alcántara va guanyar les
quatre darreres carreres.
 Àlex Ruiz, del mateix club
ciclista, es va classificar en
segon lloc, en la categoria
de promeses.
 El club ciclista BTT Lliçà
d'Amunt Concos també
forma nens i nenes en la
pràctica de la bicicleta de
muntanya.

* 3r Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley:
El termini de recepció serà fins al dimecres 11 d'octubre de 2006, de 8.00 h a 14.00 h i de

16.00 h a 20.00 h, cada dia laborable (excepte el divendres, que només es fa horari matinal)
a la Regidoria de Cultura, Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, situat al
carrer d'Anselm Clavé, núm. 73.

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 15 de setembre de 2006

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

ACTIVITAT

III APLEC

Dies: dissabte 23 i diumenge 24 de
setembre

Dia: diumenge 17 de setembre
Programació i horari:
- 17 h: Missa
- 18 h: Audició de sardanes amb
la cobla Ciutat d'Igualada
- 20 h: concert de jazz a càrrec
d'Anna Molins Quartet, que lidera
la cantant lliçanenca, filla de la
masia de can Lledó de la
centralitat de Palaudàries
Lloc: al voltant de l'església de Sant
Esteve

XERRADA AL CASAL D'AVIS

Palaudàries

XERRADA AL CASAL D'AVIS

"Què en sabem del
nostre cos?"
Dia: dilluns 18 de setembre
Hora: 17 h
CURSOS

Català per a adults
Informació i inscripcions: fins al 21
de setembre
Lloc i horari:
- Ajuntament: dimarts i dimecres,
de 17 a 19.30 h. Tel. 93 841 52 25
- Centre Cívic Palaudàries: dijous,
de 17 a 19.30 h. Tel. 93 864 60 10
TALLERS

Djembe. Aprèn els
ritmes de la percussió;
Construcció d'un "cajón"
flamenc; Dansa
moderna. "Hip-hop",
"funky" i jazz

Especialment per a joves entre 12
i 30 anys.
Informació i inscripcions: fins al 22
de setembre, al Punt d'Informació
Juvenil (PIJ) El Galliner

Jornades Europees del
Patrimoni

"Els colors del nostre
món"
Dia: dimecres 27 de setembre
Hora: 17 h
CURSOS I SEMINARIS

Formació per a entitats
Informació i inscripcions:
Ajuntament, tel. 93 841 52 25 o a/e
participacio@llicamunt.net

LES ENTITATS
PROPOSEN:
SORTIDA AMB BTT

XV Passejada popular
amb BTT per la Vall del
Tenes

Itineraris:
- Llarg: 40 km de llargada i 500
m de desnivell; dificultat mitjanaalta
- Mitjà: 30 km de llargada i 400
m de desnivell; dificultat mitjana
- Curt: 16 km de llargada i 100 m
de desnivell; dificultat baixa
Dia: diumenge 17 de setembre
Inscripcions: el mateix dia, a les
8 h, al pinar de la Riera
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt
Concos

TALLERS

Aula Artística
Inici: 18 de setembre
Lloc: Aula Artística
Més informació: deixeu nom i
telèfon al PIJ El Galliner (tel. 93
860 70 01) i l'Aula Artística es
posarà en contacte amb vosaltres
Organitza: Aula Artística
EXCURSIÓ

Gran peixetada

A més del dinar a base de peix i
del ball amb música en viu de la
tarda, hi ha esmorzar i visita
guiada al Monestir de Poblet.
Dia: dissabte 23 de setembre
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 36 euros
Organitza: Associació Casal d'Avis
EXCURSIÓ

Museu Nacional d'Art de
Catalunya

A més de la visita al museu, hi ha
esmorzar i un dinar seguit d'un
espectacle.
Dia: dissabte 7 d'octubre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 43 euros
Organitza: Associació Casal d'Avis
EXCURSIÓ

Astúries

Amb visites a Logroño, Gijón,
Oviedo, els Picos de Europa,
Covadonga, Cangas de Onís,
Villaviciosa, Tazones, Llanes i
Ribadesella. Allotjament en hotel
de quatre estrelles.
Dies: del dilluns 23 al dissabte 28
d'octubre
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 480 euros
Organitza: Associació Casal d'Avis

Comencem el curs al
nou edifici del CEIP
Miquel Martí i Pol

