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Lliçà cap amunt
Lopinió dels ciutadans és un dels instruments
més preuats per definir les polítiques públiques.
Més enllà de les diferents convocatòries
electorals, els governants necessiten copsar
lopinió de la ciutadania en enquestes que
determinin quines són les percepcions del
ciutadans davant de les polítiques engegades
des de les administracions.
Al nostre poble, al final de lany passat es va
fer una enquesta amb una mostra de 780
entrevistes per totes les centralitats, per a la
valoració de lentorn social, els serveis i les
polítiques locals.
La fundació Bosch i Gimpera de la Universitat
de Barcelona va elaborar-la i nha analitzat els
resultats, que presentem en aquest número
de lEi!, i si en voleu més detalls podeu
consultar el web municipal.
Lenquesta revela que la gent es troba bé al
nostre poble, el valora per la qualitat de vida
i per la ciutadania. Tot i ser un poble amb poc
arrelament a causa del seu ràpid creixement,
és un entorn molt apreciat pels habitants.
Es posen de manifest com a problemes
principals els derivats daquest creixement
ràpid, com el trànsit, laparcament i la neteja
dels carrers (lenquesta és feta abans de la
implantació del nou sistema de recollida
descombraries), i en segon terme lenllumenat
i lasfaltatge dels carrers.
Quant als serveis municipals, gairebé tots
treuen bona nota, i es considera que han
millorat tots els serveis en aquests darrers
anys. Aquesta dada, la de la millora, és la més
significativa, ja que indica que els esforços de
lAjuntament per millorar els serveis són
apreciats per la ciutadania. Transport públic,
escoles bressol i seguretat lideren els resultats.
La promoció dhabitatge protegit és lúnic servei
municipal que no aprova, possiblement per no
haver-se materialitzat en aquest mandat.
Pel que fa a la comunicació, tots els mitjans
de comunicació han estat mol bé valorats. Per
exemple, el principal mitjà municipal
dinformació i el més ben valorat és aquest
butlletí, que el llegeix un 75% de la població.
D'altra banda, tots els projectes de nous serveis
i equipaments que estan en marxa han estat
molt ben rebuts pels ciutadans: habitatge social
en totes les centralitats, biblioteca, piscina
coberta, nou CAP, nou institut i casal davis
tenen un grau de consens per sobre del 77%.
En resum, lenquesta retrata una bona
consideració de la ciutadania amb l'entorn, la
qualitat de vida i el seu veïnatge, i es valoren
positivament els serveis per la qualitat i la
millora.
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EL PLA LOCAL
D'HABITATGE EN
MARXA
LAjuntament, amb la
col·laboració de la
Diputació de Barcelona està
elaborant el Pla Local
dHabitatge, que ha de
definir les necessitats i les
estratègies de lhabitatge
protegit a Lliçà dAmunt.
Abans que aquest pla tiri
endavant, però,
lAjuntament preveu ja
diferents actuacions per
mirar de donar una
resposta immediata a
aquest problema tan
present en la nostra
societat.
Un seguit de promocions
públiques veuran la llum
els propers anys. La més
important de les bosses
dhabitatge protegit es
crearà al centre, en el marc
del projecte Lliçà Centre,
on un 30% dels habitatges
seran de protecció. Es faran
un total de 150 habitatges
protegits als quals caldrà
sumar, també en el nucli
urbà, els 40 previstos en el
sector de les Peces de Can
Godanya, els 18 previstos a
la zona de Cal Forner, els
15 previstos al sector
Agrovic i daltres. A banda
daquestes grans
actuacions al centre, es
preveu que properament
siniciï la construcció de 81
habitatges de protecció a la
Serra.
El calendari daquestes
promocions té una primera
fita al setembre daquest
any, quan se sortejaran els
81 habitatges de la Serra,
a Ca lArtigues, entre les
600 persones que nhan
sol·licitat. Lany que ve ja
estaran disponibles els
terrenys de les Peces de
Can Godanya i dAgrovic
per iniciar també la
construcció dels
habitatges. Més enllà
daquesta data, es preveu
que estiguin disponibles els
terrenys de Can Forner i de
Lliçà Centre, que tenen un
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procés de gestió
urbanística més complex.
Els terminis dexecució
de la promoció de la Serra
comencen a córrer, doncs,
loctubre amb ladjudicació
dels pisos.
Simultàniament siniciaran
les obres, que tenen un
termini dexecució de 18
mesos i, per tant es
lliuraran durant la
primavera de lany 2009.
Es tracta de tres edificis
de planta baixa i dues
plantes pis, esglaonades
amb el perfil del terreny,
que tindran comerç a la
planta baixa i
semisubterranis amb
trasters i pàrquings.
Aquesta promoció ha
estat possible amb
ladquisició, per part de
lAjuntament, i mitjançant
l'empresa municipal, dun
solar urbà d1,7 hectàrees
a la zona de Ca lArtigues.
Daquest solar, que ha
costat en total 4 milions
deuros, es destinarà més
de la meitat a equipaments
i zones verdes públiques.
La resta del solar és la que
ocuparà aquesta promoció
d'habitatge.
El volum de la inversió,
inclosa la compra dels
terrenys que sha fet, que
serà del voltant dels 17
milions deuros, que es
cobriran íntegrament amb
la mateixa venda dels
habitatges i amb les
subvencions previstes.
Estem parlant, doncs, dun
projecte dinnegable
interès social que no tindrà
cap cost per a
lAjuntament ni per al
contribuent de Lliçà.
Es tracta dun conjunt de
84 habitatges, 81 de
protecció oficial, i de 1.300
metres quadrats de locals
comercials i 97
aparcaments i trasters.
Tot plegat tindrà un sostre
edificat de 10.600 m2 i uns
subterranis de 3.300 m2.

Els pisos que soferiran
seran 42 de dues
habitacions a un preu
aproximat de 149.000 euros,
15 de tres habitacions de
191.000 euros i 24 de quatre
habitacions i 208.000 euros
de preu. Aquests preus
inclouen una plaça de
pàrquing i un traster i lIVA
corresponent.

lliçanencs.

Les condicions per accedir
als habitatges seran les
establertes per la normativa
vigent, amb les limitacions
d'acord amb la renda
familiar i el fet de no
disposar dun habitatge en
propietat, a part, les
persones han d'estar
empadronades a Lliçà
dAmunt amb uns anys
dantelació.

 Les propostes per al
Lliçà Centre hauran
d'aconseguir, entre
d'altres coses, integrar el
Lliçà Centre amb la resta
de barris del nucli urbà,
donar alternatives de
transit per apartar aquest
del centre urbà, definir un
gran espai públic o plaça
Major, assenyalar els eixos
comercials i
d'equipaments i valoritzar
els elements patrimonials
rellevants com ara el camí
ral, el torrent o les masies
existents. No és poca cosa
el que es demana, però tot
esforç serà poc per un
projecte que marcarà, com
pocs, el futur del nostre
poble.

LLIÇÀ CENTRE:
TRES PROPOSTES
AL FINAL DE MARÇ

ES LICITEN LES
OBRES DEL MOLÍ
D'EN FONOLLEDA

Tres equips d'arquitectes
estan treballant,
simultàniament i per
separat, una proposta
d'ordenació per a la peça
d'onze hectàrees coneguda
com a Lliçà Centre. Es
tracta dels arquitectes José
González Baschwitz, Luis
Calvet i Jordi i Susana
Guillermo. Es preveu que
puguin presentar
públicament les seves idees
a la ciutadania a mitjan
abril. La proposta
guanyadora serà la que
serveixi de base per
modificar el pla general i
posar en marxa aquest
projecte llargament
esperat.

L'Ajuntament dóna el tret
de sortida a un projecte
encallat durant més de
quinze anys: la
urbanització del polígon
industrial del Molí d'en
Fonolleda, al costat sud
del nucli urbà. Sense
classificar ni malmetre
nou territori, tal com
sempre s'ha defensat, es
posa en joc sòl per activitat
econòmica. Amb això se
senten les bases perquè
noves empreses puguin
instal·lar-se a Lliçà.

 L'objectiu bàsic de l'actual
Ajuntament és poder crear
o "inventar" el centre urbà
que sempre ha faltat al
nostre poble. Els
arquitectes treballen en
base a les idees
expressades per la
ciutadania en el procés de
participació ciutadana que
es va organitzar amb aquest
objectiu i en què es van
exposar els desitjos dels

 La resolució de diversos
contenciosos, la signatura
d'acords i convenis,
l'aprovació d'operacions
jurídiques
complementàries de la
reparcel·lació i la revisió a
fons del projecte
d'urbanització han estat el
llarg camí que ha fet
possible treure a concurs
les obres d'urbanització.
El preu de sortida és de
6.286.772 euros. Es preveu
que s'adjudiquin abans de
l'estiu i que durin divuit
mesos
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 El projecte incorpora les
noves exigències
tècniques en matèria
d'enllumenat, electricitat,
zones verdes, formigó
armat i canalització
d'aigües pluvials. La
urbanització comportarà
l'adequació del parc de
Can Godanya com a zona
verda i l'obtenció d'un
solar d'equipaments al
costat del camp de futbol.
També una via alternativa
al trànsit des dels barris
per no col·lapsar el centre.
Arbres i amples voreres
donaran un aspecte urbà
als carrers.

ELS RESULTATS
POSITIUS DEL 2006
PERMETEN
AMPLIAR EL
PRESSUPOST 2007
El darrer any sha tancat
amb unes xifres molt
positives. LAjuntament ha
aconseguit tancar amb un
resultat pressupostari de
956.748 euros i un
romanent de tresoreria de
1.456.559 euros. Aquest
romanent positiu ha
permès ampliar el
pressupost de 2007.
Els resultas positius han
estat possible gràcies al
bon nivell dingressos
(16.465.423 euros) i a la
contenció en les despeses
(15.508.674 euros), que es
contemplava ja en el
pressupost de lany.
Daltra banda, els
indicadors destalvi i
dingressos permeten
molt bons nivells de
capacitat de retorn de
crèdits i unes ràtios baixes
dendeutament. D'aquesta
manera la situació
financera de lAjuntament
deixa enrere
lexcepcionalitat de lestat
en què es trobava lany
2003 i permet ja plantejar
inversions importants per
a la millora del municipi.
El romanent positiu amb

què es va tancar el
pressupost de l'any 2006
ha permés ampliar les
inversions per a l'any en
curs. En aquet sentit, el ple
del 28 de febrer va aprovar
una modificació
pressupostària que
incorpora diferents
ingressos i despeses que
no shavien consignat en el
pressupost 2007.
 Es tracta de diferents
tipus de modificacions. La
primera deguda a la
incorporació dobres en
curs que acabaran aquest
any,com el carrer Sala
Ambrós i Josep Maria de
Segarra, que tenien el
finançament previst lany
anterior i que passa a
lactual. La segona és
lampliació de partides en
obres ja previstes, com
laccés a la nova escola
Rosa Oriol o ledifici del
Casal dAvis.
 Aquest conjunt de
modificacions representen
la incorporació de
1.250.000 euros de
recursos municipals,
gràcies al romanent positiu
generat a partir de la gestió
econòmica realitzada l'any
passat.

S'APROVA
L'ORDENACIÓ DE
LA ZONA
TERCIÀRIA DE LA
C-17
L'Ajuntament aprova
definitivament l'estudi de
detall que ordena la nova
zona terciària coneguda
com a sector SECSA, al
costat de l'autovia C-17, on
hi ha la benzinera. El sector
ha estat més de quinze
anys encallat per raons de
inviabilitat econòmica i
d'accessos viaris. L'acord
amb els propietaris i amb
la Direcció General de
Carreteres de la
Generalitat ha fet possible
activar aquest sòl per a
l'activitat econòmica.

 Amb l'aprovació de
l'estudi de detall es
defineixen els usos terciaris i industrials- i
s'ordenen els volums i la
vialitat. Un dels cavalls de
batalla de la nova
ordenació ha estat la
minimització de l'impacte
visual mitjançant el
tractament adequat en
terrasses a dos nivells i la
garantia d'un cinturó
forestal perimetral. Seran
més de 33.000 m2, on
s'estan projectant
activitats com ara venda
de mobles, concessionari
de cotxes, restauració, etc.

L'AJUNTAMENT
ENGEGA EL
PROJECTE
"MESURES
REPARATÒRIES"
L'Ajuntament, a través de
la regidoria de Benestar i
Família, participarà en la
Fira de Serveis Socials,
que tindrà lloc el 28 i 29 de
març, a Barcelona, amb
un estand, on presentarà
el projecte "Mesures
Reparatòries".
 Aquest projecte, creat
enguany, pretén oferir
eines educatives als joves
de Lliçà d'Amunt, menors
de 18 anys, que hagin
comès infraccions no
greus, com ara pintades,
destrosses de mobiliari
urbà o dels locals
municipals. Es treballa
amb els joves i les seves
famílies per tal que
entenguin que els seus
actes tenen una
repercussió en la
comunitat on viuen.

FINALITZACIÓ
ASFALTATGE
CARRER CAN
FARELL I CARRER
URGELL
En el marc de les tasques
de millora dels carrers del
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municipi, s'han asfaltat
carrers del barri de Can
Farell i Can Costa
 A Can Farell s'ha
finalitzat la segona fase de
l'asfaltatge, que ha
consistit en l'asfaltatge de
la major part del carrer de
Can Farell, un carrer molt
transitat i que estava molt
deteriorat. En aquest barri
resta fer una tercera fase
d'asfaltatge, que afectarà
algun tram pendent del
carrer de Can Farell i
altres carrers del barri.
També s'ha asfaltat el
tram del carrer Urgell que
transcorre pel barri de
Can Costa, i que juntament
amb el camí de Can
Magrana, uneix aquest
barri amb el de Pinedes
del Vallès.

CONSTRUCCIÓ
PISTES DE
PETANCA CAN
COSTA
En el marc de les
ampliacions de serveis en
els locals socials del
municipi, s'han construït
dues pistes més de
petanca, amb la qual cosa
ja n'hi ha quatre.
D'aquesta manera, els
veïns d'aquest barri
podran fer competicions
de petanca de manera
reglamentària.

L'AJUNTAMENT
ARRIBA A
DESTINAR EL 0,7%
DEL PRESSUPOST
A COOPERACIÓ
Els resultats de la
liquidació del pressupost
del 2006 han donat un
romanent positiu que ha
permès ampliar algunes
partides del pressupost
del 2007. D'aquesta
manera, per aquest any,
s'ha pogut augmentar la

partida destinada a
Cooperació, que arriba al
0,7% del pressupost
d'ingressos.
 Aquesta partida ha anat
augmentant des del 2004
fins ara, i ha passat del 0,2%
del pressupost d'ingressos
al 0,7% actual i, segons el
regidor de Cooperació,
Josep Camps, la intenció és
arribar a l'1%.
 L'augment d'aquesta
partida permetrà millorar
la col·laboració en els
projectes solidaris en
marxa i plantejar-ne altres
de nous.

L'AJUNTAMENT
HISSA LA BANDERA
TIBETANA
L'Ajuntament, en solidaritat
amb el poble tibetà i amb la
defensa dels Drets Humans,
va hissar la bandera
tibetana, el 10 de març
passat (48 aniversari de
l'aixecament popular dels
tibetans), en el balcó de
l'Ajuntament. Aquest acte
solidari es fa a molts països
del món, sensibilitzats amb
el patiment del poble tibetà,i
a petició de la Casa del
Tibet.

ELS JOVES PODRAN
ESCOLLIR EL
CONCERT DE FESTA
MAJOR
Les regidories de Cultura,
Joventut i de Participació
Ciutadana de lAjuntament
faran una consulta als joves
del municipi per decidir quin
concert es farà el dilluns 10
de setembre, dins dels
actes de la Festa Major.
Aquesta iniciativa té com
a objectiu implicar els joves
una mica més en el disseny
de la festa major i tractar
que els concerts i les
activitats sajustin més als
gustos dels propis joves.

En una primera fase, es
farà una enquesta on els
joves podran votar les
propostes de concerts que
més els interessen.
L'enquesta es passarà als
alumnes dels últims
cursos de lIES, es posarà
al web municipal i també
es podrà contestar en
diferents centres
municipals. En la segona
fase de la consulta es
convocarà els joves a un
acte plenari, on sacabarà
de decidir el programa del
concert.
Està previst fer el plenari
el proper divendres 30 de
març, a les 18 h, a lEspai
Jove El Galliner. Aquest
acte està adreçat als joves
fins a 30 anys.

NOVA DATA PER
L'ESPECTACLE
"SECRETS
COMPARTITS"
L'espectacle "Secrets
compartits", protagonitzat
pels artistes Joel Joan i
Gerard Quintana, previst
per al dissabte 24 de
febrer es va haver
d'ajornar per la
indisposició d'un dels
artistes.
 L'espectacle s'ha
posposat fins al 31 de
març, a la mateixa hora,
les 22 h, i al mateix lloc,
l'Ateneu L'Aliança.
 Les persones que ja
havien comprat les
entrades i no hi puguin
assistir en la nova data de
representació, poden
retornar les entrades i
recollir-ne l'import a
l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà, fins al 9 de març.

enquesta

enquesta
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EL PROPER 17 DE MARÇ EL CONSELLER DE CULTURA VISITARÀ
LLIÇÀ D'AMUNT
El proper dissabte 17 de març està prevista la visita a Lliçà dAmunt del
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
l'Honorable Sr. Joan Manuel Tresserras.
Lalcalde rebrà el conseller a lAjuntament i després, amb els regidor de
Cultura i el dObres i Serveis Tècnics visitaran les obres de la futura Biblioteca
Municipal de Ca lOliveres.
Un cop finalitzada la visita a la Biblioteca, es dirigiran a lAteneu LAliança
on visitaran les obres de rehabilitació portades a terme en aquest equipament,
i a les 12.30 h començarà la presentació del llibre LAbans. Lliçà dAmunt.
Recull gràfic 1898-1975. Aquest acte estarà presidit pel conseller i comptarà
amb les intervencions de l'alcalde, Joaquim Ferriol, el regidor de Cultura,
Josep Camps, i l'historiador Albert Benzekry, autor de l'obra publicada per
leditorial Efadós. Es convida a la ciutadania a assistir a aquest acte, en el
que també es lliuraran gratuïtament les cobertes del llibre LAbans. Lliçà
dAmunt recull gràfic fins 1975 i el fascicle de presentació.
Com es podrà adquirir el llibre ?
Cada divendres es podran trobar el fascicle de la setmana als punts de venda
(llibreries, quioscs i estanc) al preu de 2,40.
Si desitgeu rebre el fascicle a casa us podeu subscriure telefonant a leditorial
(93 673 12 12), o bé omplint la butlleta que sadjunta en el desplegable
promocional que es reparteix amb aquest EI! i enviant-la per fax (93 673 04
73) o per correu ordinari (no necessita segell).
Com col·laborar amb el llibre?
La col·laboració de la gent de Lliçà és un valor afegit al llibre. Si teniu qualsevol
fotografia anterior al 1975, sobre qualsevol tema (entitats, oficis, esbarjo,
esport, excursions, llocs, vistes, panoràmiques, festes, tradicions, riuades,
nevades, fàbriques, indústries ) ja podeu ser coautors del llibre.
Per deixar qualsevol fotografia o donar informació sobre els temes us podeu posar
en contacte amb lhistoriador Albert Benzekry i Arimon (93 841 52 25 o bé 637 086
460).

* Bonificació de la taxa d'escombraries del 2007 i carnet d'usuari per al 2007:

Recordem que qui hagi utilitzat la deixalleria durant el 2006 i hagi segellat correctament el carnet d'usuari
té temps fins al 31 de març per sol·licitar la bonificació de la taxa d'escombraries del 2007. I també pot
sol·licitar el carnet d'usuari del 2007.

* Termalisme social (IMSERSO):

El programa de termalisme social de l'IMSERSO ofereix estades de 12 dies (11 nits) a un dels més de 86
balneraris oferts per a aquest any, amb règim de pensió completa i tractaments termals, a un preu reduït.
El sol·licitant ha de tenir 60 anys complerts i ser pensionista; l'acompanyant no cal que compleixi aquests
requisits. Els impresos de sol·licitud, així com el llistat de balneraris disponibles, es poden recollir al Casal
d'Avis, els divendres, de 10 a 13 h, i es poden lliurar en aquest mateix lloc fins al divendres 11 de maig.
Per a més informació: tel. 93 841 61 55 o www.seg-social.es/imserso/.

* Proper Ple ordinari:

Dijous 29 de març, a les 19 h, a la primera planta de l'edifici de la Policia Local.

* Auxiliar administratiu/va per a la regidoria de Cultura:

Les persones interessades han de fer arribar la seva sol·licitud i el seu curriculum a l'Ajuntament, abans
del 31 de març. Per a més informació: regidoria de Cultura (93 841 52 25).

* Convocatòria de dues places de dinamitzador/a de centre cívic:

Les persones interessades han de presentar la instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament
fins al 21 de març. Podeu consultar les bases d'aquesta convocatòria a la pàgina web municipal
(www.llicamunt.cat).

*Jornades de portes obertes als CEIP del municipi:

CEIP Miquel Martí i Pol: dimarts 27 de març, de 16.30 a 18.30 h. CEIP Sant Baldiri: dijous 29 de març, de
17 a 19 h. CEIP Països Catalans: dijous 29 de març, de 17 a 19 h. CEIP Rosa Oriol: divendres 30 de març,
de 16 a 18 h.

LA CAMPANYA PER AL NOU MODEL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS
ARRIBA ALS CENTRES ESCOLARS
Durant aquest mes de març els centres escolars de Lliçà d'Amunt estan
participant activament en la campanya que està duen a terme lAjuntament per a la
implantació del nou sistema de recollida municipal dels residus al nostre municipi.
Els quatre CEIP i l'IES estan fent diferents tallers que tenen lobjectiu principal
dinformar i fer reflexionar el jovent sobre la recollida selectiva de totes les fraccions
de les deixalles i els processos de reciclatge.
Les activitats escolars es fan a totes les aules d'educació primària i secundària
del municipi (62 aules), amb les adaptacions corresponents per a cada nivell, i
tenen una durada d'entre 1 h i 1 h i 30 minuts:
* El joc de les deixalles
* Històries de deixalles
* La bossa de les sorpreses
* La millor solució al problema
Tota la informació relacionada amb els tallers, així com els calendaris de realització
a cada un dels centres escolars els trobareu a la secció dedicada a la campanya dins
del web municipal: www.llicamunt.cat.

ple extraordinari del dimecres 28 de febrer
1.- Donar compte de la liquidació del
Pressupost de l'exercici 2006:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va donar compte
de la liquidació del pressupost del 2006.
L'alcalde va dir que els resultats havien estat
prou bons i que hi havia un romanent
disponible de 1.456.559,70 euros, que es pot
incorporar al pressupost del 2007 i permet
millorar-ne les inversions. Ferriol va explicar
que aquest superàvit havia estat possible
gràcies a un augment dels ingressos i un
ajustament de les despeses. CiU va comentar
que ara hi ha d'haver l'auditoria i, com en
altres casos, poden surtir casos pendents de
resolució judicial que l'equip de govern ha
iniciat i pels quals s'hauria d'haver reservat
un fons. CiU va posar els exemples de
Rubatec i del secretari de l'Ajuntament. El
PP va manifestar que pel seu partit el
superàvit no era fruit d'una bona gestió de
l'Ajuntament, sinó que, bàsicament, era
producte d'obres que no s'han fet. L'alcalde
va negar que no s'haguessin fet obres, va
insistir en la bona gestió municipal i, sobre
les previsions judicials, va dir que, si fos el
cas, es podrien assumir, però que els
advocats asseguren que l'Ajuntament està
ben posicionat.

2.- Aprovació inicial de Modificacions
pressupostàries de l'exercici 2007:

L'alcalde va explicar que es proposava
l'aprovació de diferents modificacions en el
pressupost del 2007, fruit del romanent

positiu del pressupost del 2006 que s'hi
afegeix. D'aquesta manera, va parlar de
diferents paquets: incorporació d'obres que
s'han d'acabar de fer, com les urbanitzacions
de les Oliveres i el Pla, Sala Ambròs o Josep
Maria de Segarra; partides de despeses a
mig executar; ampliacions de partides i
petites noves despeses com el vestuari de la
brigada o el rènting de vehicles. Ferriol va
dir que això sumava uns quatre milions i mig
d'euros, però calia comptar amb les
contribucions, subvencions, etc. i, per tant,
en realitat eren 1.250.000 euros incorporats
del romanent.
CiU va votar en contra pels arguments que
havia manifestat en el primer punt. El PSC
també va manifestar que s'havien d'haver
incorporat previsions per temes com el
secretari, la biblioteca o Rubatec. El PP va
dir que votava en contra perquè considerava
que l'actuació havia estat deficient.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU: EN
CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP: EN CONTRA

3.- Acceptació de les subvencions
per a les escoles bressol municipals
L'Espurna i Palaudàries, curs
2006/07:

La regidora d'Educació, Emília Soler, va
explicar que es tractava d'acceptar les
subvencions concedides per la Generalitat a
l'Ajuntament, com a titular de les escoles
bressol municipals L'Espurna i Palaudàries,
dins del programa de subvencions a

ple extraordinari del dimecres 28 de febrer
corporacions locals titulars de centres
d'educació preescolar per al curs 2006-2007.
Es tracta de 163.800 euros per a l'escola
bresssol municipal L'Espurna, que compta
amb 91 infants, i 169.000 euros per a l'escola
bressol municipal Palaudàries, que compta
amb 94 infants. La Generalitat dóna 1.800
euros per infant.
UNANIMITAT

4.- Cessió de terrenys per la
construcció d'un IES:

La regidora d'Educació, Emília Soler, va dir
que es proposava d'acordar la cessió gratuïta
d'un solar a favor de la Generalitat per a la
construcció i posada en funcionament d'un
segon institut d'educació secundària. Es
tracta d'un terrreny de propietat municipal,
amb una superfície de 7.030 metres quadrats,
situat al passeig de Sant Valerià núm. 215,
classificat de sòl urbà, sistema general
d'equipaments col·lectius (clau c). L'actual
IES ja no té la capacitat suficient per absorbir
la demanda real de la població escolar de
l'educació secundària obligatòria. La regidora
d'Educació va explicar que la Generalitat ja
havia vingut a veure el solar, situat al costat
de Can Coscó, i li sembla bé. També va
explicar que aquest segon institut tindrà tres
línies d'ESO i dues línies de Batxillerat. La
cessió de terrenys permet que comenci tot
un procés: projecte, licitació obres, etc.
Segons la regidora, aquest institut està
previst per d'aquí a 2-3 anys.
CiU va dir que li semblava bé que es fes en
aquest lloc, però que no entenia aquesta
situació, enmig de dues centralitats, en el
marc de la política de centralitats que fa
l'equip de govern. La regidora d'Educació va
contestar que, de moment, és impossible que
es faci un institut a cada centralitat i que
havia de ser lluny del nucli urbà. Soler també
va explicar que s'havien proposat uns altres
terrenys a la Generalitat, situats al Camí de
Can Mas, però que no havien convençut
l'administració autonòmica perquè estaven
molt aïllats, sense cases al voltant, i hi havia
por al bandalisme.
UNANIMITAT

5.- Convocar concurs per l'execució
de les obres del Projecte
d'Urbanització Molí d'en Fonolleda:

La regidor de Territori, Ferran Miralles, va
explicar que es tractava d'aprovar convocar
el concurs per fer les obres d'urbanització
del polígon industrial Molí d'en Fonolleda.
Miralles va dir que fins arribar a aquest punt,
havia estat un procés llarg i complicat, per
dues qüestions. D'una banda, quant a la
reparcel·lació, del 97, s'han hagut de tancar
recursos oberts i arribar a acords. I, d'altra
banda, s'havia hagut d'actualitzar el projecte,
del 98, a les exigències de les noves
normatives. Les obres surten a licitació per
un import de 6.286.772 euros.
UNANIMITAT

6.- Aprovació provisional de les
contribucions especials per a les
obres del carrer i del passatge

Indústria:

El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
explicar que les obres d'urbanització del
polígon industrial Molí d'en Fonolleda
inclouen dos sectors perimetrals: al carrer
i passatge Indústria i a l'avinguda Països
Catalans. Aquest darrer sector ja forma part
d'una unitat d'actuació, però el carrer i el
passatge Indústria no, i, per tant, es proposa
d'aprovar-ne les contribucions especials.
El PSC va manifestar-se en contra d'aquest
acord perquè creu que els veïns no haurien
de pagar, ja que s'hi veuen obligats per la
urbanització del polígon industrial.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU: A
FAVOR; PSC: EN CONTRA; PP: A FAVOR

7.- Aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla General en el sector
de la unitat d'actuació XVI-Can Pujal:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
dos propietaris han cedit voluntàriament sòls
per a ús públic i, per tant, es tracta d'alliberar
aquesta unitat d'actuació del tràmit de la
reparcel·lació.
CiU va votar-hi a favor, tot i ser una
modificació puntual. En aquest sentit, però,
va llegir un text, consensuat amb els altres
partits polítics de l'oposició, que començava
parlant de les modificacions puntuals,
acabava fent referència als habitatges de
protecció oficial que l'equip de govern vol
construir a Ca l'Artigues i proposava de
paral·litzar aquest tema. L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va dir que aquest tema no estava en
l'ordre del dia, que aquest era un Ple
extraordinari i que això, en tot cas, podia
presentar-se en un Ple ordinari com a moció.
En aquest moment, l'oposició es va aixecar
i va abandonar la sala.
UNANIMITAT

8.- Aprovació definitiva de l'estudi
de detall del sector SECSA:

El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
explicar que s'aprovava definitivament l'estudi
de detall d'aquest sector terciari, que n'ha
de permetre la reparcel·lació i el projecte
d'urbanització, que porta 15 anys bloquejat.
Miralles va dir que l'estudi de detall inclou
el que pretenia l'equip de govern: que no hi
hagi impacte paisatgístic, a dos nivells, entre
d'altres coses.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR

9.- Inadmissió del recurs de
reposició interposat contra l'acord
d'aprovació provisional de la
modificació del Pla General a la finca
del carrer de Can Farell, 99-113:

El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
explicar que, en aquest punt, no es pot
presentar cap recurs i que el moment de
fer-ho és quan hi hagi el període per
presentar al·legacions.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR

agenda
L'AJUNTAMENT PROPOSA
"MUDA'T" (CICLE DE MÚSICA, DANSA I
TEATRE)

"Secrets compartits"

Amb Joel Joan i Gerard Quintana.
Dia: dissabte 31 de març
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Retorn d'entrades: Ajuntament
Preu: socis de l'ateneu: 15 euros; entrades a
taquilla: 18 euros; menors de 18 anys: 12 euros
Més informació: 93 841 52 25;
cultura@llicamunt.net; Ateneu L'Aliança (c.
de L'Aliança, 17)
"MUDA'T" (CICLE DE MÚSICA, DANSA I
TEATRE)

"Lorca eran todos"
De Pepe Rubianes.

Dia: dissabte 24 de març
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda d'entrades anticipades: Ajuntament, a
partir del dia 1 de març
Preu: socis de l'ateneu i entrades anticipades:
15 euros; entrades a taquilla: 18 euros; menors
de 18 anys: 12 euros
Més informació: 93 841 52 25;
cultura@llicamunt.net; Ateneu L'Aliança (c.
de L'Aliança, 17)
EXPOSICIÓ

"Manga"

Il·lustracions. A càrrec de Rocio Vidal.
Dies: del 19 al 30 de març
Lloc: Espai Jove El Galliner
PRESENTACIÓ

Acte de pesentació del llibre
"L'Abans. Lliçà d'Amunt. Recull
gràfic 1898- 1975"

L'acte estarà presidit per Joan Manuel
Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Dia: dissabte 17 de març
Hora: 12.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
JORNADA ESPORTIVA

Matí esportiu

Exhibicions de l'Escola Esportiva Municipal i
activitats esportives, dirigides per monitors
especialitzats, d'aeròbic, steps, hip-hop, etc.,
obertes a la participació de qualsevol persona
des dels 6-8 anys.
Dia: diumenge 18 de març
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Programació:
- 9 h: Classe d'iniciació de batuca (a partir de 6
anys)
- 9.50 h: Exhibició d'aeròbic-steps (Escola
Esportiva Municipal)

- 10 h: Classe de hip-hop (a partir de 6 anys)
- 10.45 h: Exhibició d'aeròbic-steps (Escola
Esportiva Municipal)
- 10.50 h: Exhibició de ballet clàssic (Escola
Esportiva Municipal
- 11 h: Classe d'steps (a partir de 8 anys; places
limitades)
- 11.45 h: Exhibició de jazz (Escola Esportiva
Municipal)
- 12 h: Classe d'aeròbic (a partir de 8 anys)
-12.45 h: Classe sorpresa (a partir de 8 anys)
Més informació: 93 860 70 25
EXPOSICIÓ

"Nurendsoft"

Disseny de vídeojocs. A càrrec de Jordi Ramon.
Dies: fins al 17 de març
Lloc: Espai Jove El Galliner
CURS

Cuina

Per a joves. A càrrec de Montse Tàpia. Dins
de la programació del 2007 del Pla d'Igualtat.
Dies: dimarts 20 i 27 de març i 10, 17 i 24 d'abril
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: CEIP Països Catalans
Preu:
- empadronats a Lliçà d'Amunt: menors de 30
anys, 30 euros; majors de 30 anys, 60 euros; no
- no empadronats a Lliçà d'Amunt: 74 euros
DOCUMENTAL

"Els bombardeigs de Granollers
durant la Guerra Civil"

A càrrec de Joan Garriga. Acte que
complementa la xerrada duta a terme per
aquest mateix historiador dins del Cicle de
memòria històrica realitzat durant el mes de
febrer passat.
Dies: divendres 23 de març
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
ACTIVITAT

Tai-xi

Dia: dimarts
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Més informació i inscripcions: Centre Cívic La
Serra (93 860 73 50)
ACTIVITAT

Patchwork
Lloc: als locals socials de Can Costa, Can
Farell i Can Xicota
Més informació i inscripcions:
- Local social de Costa: dimarts, de 16 a 21.30
h (tel. 93 841 55 63)
- Local social de Can Farell: dimecres, de 16 a
21.30h (tel. 93 843 52 56)
- Local social de Can Xicota: dijous, de 16 a 21.
30 h (tel. 93 841 44 29)

agenda
LES ENTITATS PROPOSEN:
MÚSICA EN DIRECTE

"Sons Club"

Dies: dijous
- 15 de març: Azz Theme. Combo/jazz. Standars
de jazz i latin i adaptacions Summertime, La
Garota de Ipanema.
- 22 de març: Vhs. Vj's betamax/dj's 2000
(Torrance I) III Cimera Mundial de la Organització
Secreta Vertical Helical Scan.
- 29 de març: Tota blues. Acústic (veu/armònica
i guitarra). Banda de blues tradicional de
Barcelona venen a presentar disc nou.
Horari: de 22.30 a 2.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança

FRAGMENTS

Selecció de curtmetratges Cinema espanyol

Espai dedicat a la projecció de diferents
gèneres audiovisuals. Servei de bar.
Dia: divendres 23 de març
Hora: 21.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança
ACTIVITAT

Sopar

Dia: divendres 30 de març
Hora: 21.30 h
Organitza: Alternativa Lliçà pera tots

DIRECTE A L'ALIANÇA

VIATGE

Concert. Fufü-ai: senzillesa sonora donant
cobertura a la veu d'Anouk ex-cantant Color
Humano. La kinky beat: el seu directe es basa
en la interpretació dels temes a un ritme
trepidant sense interrupcions empenyent amb
la seva energia al moviment i intercalant els
moments predominants de rock steady i
reggae amb flashos punk rockers d'alta
intensitat. Al febrer de 2006 es publica el seu
segon disc original "One more time".

La Habana, Viñales, Guamà, Cienfuegos,
Trinidad, Villa Clara i Varadero.

"Fufü-ai" i "La kinky beat"

Dia: dissabte 17 de març
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: entrada anticipada i socis, 8 euros; no
socis, 10 euros
Venta d'entrades: Disc K7, 36 cadires, bar
L'Aliança i bar Perís
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança
ESPECTACLE INFANTIL

"Contecolors"

Cuba (9 dies / 7 nits)

Dies: del 30 de maig al 7 de juny
Més informació i inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 1.932 euros (trasllats, vol, autocar, hotels
amb pensió completa, visites, guia, visat, taxes
i carburant)
Organitza: Associació Casal d'Avis
VIATGE

Praga

Visites a Praga, Karlovy Vary i Kutna Hora.
Dies: del 9 al 13 de juliol
Preu: 459 euros (inclou trasllats, vol, autocar,
hotel amb pensió completa, visites, guia,
assegurança i taxes)
Més informació i inscripcions: local social de
Ca l'Artigues, seu de l'associació de veïns (c.
de Ribera d'Ebre, 81; tel. 93 860 70 64)
Organitza: Associació de Veïns de Ca l'Artigues

Dansa. A càrrec de la companyia La Mandarina.

FESTA

Dia: diumenge 18 de març
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: adults, euros; nens (2-12 anys), 3 euros;
socis, 3 euros
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança

Gimcana gegant, oberta a tot el poble, que
finalitzarà amb un gran dinar. Els grups han
de ser d'entre 5 a 8 persones i els menors de
12 anys han d'anar acompanyats dels pares
o mares.

AFTERNOON DISCO

"And"

A partir de 14 anys. DJ Jordi (House, Dance,
Rock, Pop). Espai sense alcohol.
Dies: diumenges 18 i 25 de març
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: 5 euros; socis, 3 euros
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança

30è aniversari de l'Esplai

Dia: 6 de maig
Horari:
- inici gimcana: 9 h
- inici dinar: 14 h
Lloc: Pinar de la Riera
Preu: 7 euros (gimcana més dinar)
Més informació i inscripcions:
- Casal diari: dies escolars, de 17 a 20 h, al local
de l'Esplai
- Esplai: dissabtes d'Esplai, de 16.30 a 18.30 h,
al local de l'Esplai
- Sopar d'exmonitors: dissabte 12 de maig al
local de l'Esplai
Organitza: Grup d'Esplai

