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2
Ajuntament
carrer dAnselm Clavé, 73
tel. 93 841 52 25 · fax 93 841 41 75
a/e: ajuntament@llicamunt.net
web: www.llicamunt.net
Horari:
de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 a 20 h
divendres de 8 a 14 h
horari destiu (juliol i agost):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

telèfons dinterès
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
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Biblioteca Municipal IES Lliçà

93 841 52 50
666 564 961

Casal davis

93 841 61 55

CEIP Miquel Martí i Pol

93 841 54 60

CEIP Països Catalans

93 841 56 05

CEIP Rosa Oriol

93 841 66 22

CEIP Sant Baldiri

93 841 46 52

Centre Cívic Ca lArtigues de la Serra

93 843 51 62

Centre Cívic Palaudàries

93 864 60 10

Correus i telègrafs

93 841 90 87

Deixalleria

93 841 58 71

Escola Bressol municipal LEspurna

93 841 53 31

Escola Bressol municipal Palaudàries

93 864 59 54

Escola Municipal de Música LAliança

93 841 48 86

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Mas

93 841 47 78

Farmàcia Trullols

93 843 51 65

Farmàcia Valeta

93 841 61 05

IES Lliçà

93 841 66 25

Jutjat de pau

93 860 72 16

Local social Can Costa

93 841 55 63

Local social Can Farell

93 843 52 56

Local social Mas Bo i Can Lledó

93 841 76 29

Organisme de Gestió Tributària

93 841 53 53

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló desports

93 860 70 25

Policia local

93 860 70 80

Protecció civil

93 841 65 41

Punt dInformació Juvenil El Galliner

666 564 961

Registre civil

93 860 72 14

Servei dInformació sobre Drogues

649 63 01 34

Servei dOcupació de la Vall del Tenes

93 841 58 12

Taxi

658 90 64 67

Foto portada: Estela Jiménez

EL SERVEI DAUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS
***LES EXPEDICIONS ASSENYALADES AMB ESTERISCS RESTEN SENSE SERVEI DURANT EL MES DAGOST
TOTS ELS DIES DE LA FESTA MAJOR HI HAURÀ SERVEI DE TRANSPORT

ens hi hem de posar tots!

editorial

Només hi ha un camí:

3

Lobjectiu daquesta revista municipal és donar als lliçanencs
i lliçanenques tota la informació sobre els grans temes locals
perquè, qui vulgui, pugui deixarse de tòpics i saber de què estem
Lúnica solució possible passa per
parlant realment. En el tema de les
escombraries, de malentesos nhi
prendres molt seriosament la
ha molts. Hi ha qui pensa que es
qüestió del reciclatge. Qui no
paga més del compte, que amb el
que es paga tot shi val i que això
col·labor i, ha de saber que
de la recollida selectiva és només
perjudica les butxaques dels seus
una qüestió de caire ètic envers el
veïns que sí que ho fan bé.
medi ambient. Doncs això no és
així: encara paguem poc i no
cobrim costos; i fer les coses malament o no reciclar, a banda
del medi ambient, afecta fortament i afectarà cada dia més les
nostres butxaques.
La cosa no hi ha qui la solucioni ni qui labarateixi si no ens hi
posem tots, almenys la majoria, cosa que ara no passa. Els
lliçanencs generem més residus per càpita i reciclem molt menys
que la majoria de municipis de la nostra comarca. A més, al
nostre poble es dóna un índex dincivisme molt elevat amb un
abandonament generalitzat i absolutament il·legal de tot tipus
de materials al carrer i al costat dels contenidors. A banda de
sortir-nos molt car, això dóna una imatge gens agradable als
nostres barris.
Tenim un poble basat en la ciutat-jardí de baixa densitat i això
comporta sempre més residus i més costos de recollida que en
pobles més compactes. En aquest escenari, tinguem-ho clar,
no reciclar ens sortirà cada dia més car.

Edita: Ajuntament de Lliçà dAmunt
Disseny: Miquel Llach
Dipòsit legal: B-52.416/04
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Escombraries:
reciclar o pagar,
aquesta és la qüestió
LLIÇÀ PRODUEIX MOLTES MÉS ESCOMBRARIES DEL QUE ÉS NORMAL
Cada ciutadà omple 10 contenidors cada
any; tots junts nomplim 120.000!

La bossa de les escombraries: molts envasos,
molta matèria orgànica, molts problemes

Cada veí i veïna de Lliçà dAmunt, sigui adult o infant, omplim
cada any, de mitjana, deu contenidors descombraries fins dalt
de tot: això és 770 kg. Una família de quatre persones nomple
quaranta cada any. Tots junts, lany passat, vam llençar una
muntanya de 9.254 tones de residus. Això serien
120.000 contenidors plens a vessar, una filera
ininterrompuda de contenidors que gairebé
arribaria des de Lliçà fins Andorra!

En pes, la meitat de cada bossa descombraries és restes
orgàniques de menjar i materials biodegradables. En volum, les
dues terceres parts de la bossa són envasos. Els dos shaurien de
recollir per separat i reciclar, en lloc danar a parar a labocador
on són una font de problemes. La matèria orgànica es degrada
i origina reaccions químiques amb la resta de materials, llavors
es generen gasos explosius i de potent efecte dhivernacle,
problemes sanitaris i, sobretot, uns sucs els lixiviats- altament
contaminants del sòl i de les aigües subterrànies. Els envasos
ens emplenen en quatre dies els abocadors; i trobar nous
emplaçaments, com tothom sap, és cada dia més difícil en àrees
tant poblades com la nostra.

El més preocupant és que cada any es
generen més residus per càpita. Enguany,
per exemple, cada veí o veïna de Lliçà
dAmunt llençarà uns quaranta kg més
que els que llençava ara fa cinc anys.
Sumant els de tots, seran 480 tones
extres que, a preus dabocador, ens
costaran 30.000 euros més.

La bossa de les escombraries
al Vallès Oriental (en pes)

Matèria orgànica 45%

Podria valoritzar-se!

Paper i cartró

Podria valoritzar-se!
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Vidre
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Dades 2004

25%
8%

Podria valoritzar-se!

Plàstic i metalls

11%

Podria valoritzar-se!

Altres

11%

Admissible a labocador
o a la deixalleria.

Si ens fixem en la composició de la bossa de les escombraries,
no cal ser gaire espavilat per adonar-se que la major part del que
llencem és perfectament valoritzable, és a dir, que pot ser reciclat
o aprofitat energèticament. La conclusió directa és que gairebé
tot el que estem llençant als contenidors i portant a labocador,
no hauria danar-hi. Estem creant problemes i llençant els diners.
Per què ho fem?

Lliçà dAmunt fa més deixalles que els pobles
de lentorn i la gestió li surt més cara
És obvi que en les ciutats compactes com Mollet, Granollers o
Caldes la recollida de les escombraries és més barata que en un
poble basat en la ciutat-jardí de baixa densitat com Lliçà
dAmunt. El privilegi de viure en barris residencials surt molt
car. Lliçà ha de recollir les escombraries al llarg de més de cent
quilòmetres de carrers i la gent viu tant dispersa que, en lloc
de pocs contenidors dalta capacitat, nhem de posar centenars
de petits perquè ningú no hagi de caminar més del compte.
Això significa més costos a lhora dadquirir-los, de reparar-los
i de reposar-los... i més temps per aixecar-los cada dia, que
també són diners.

Està comprovat que en les ciutats-jardí com la nostra es generen
quantitats molt més grans de residus voluminosos perquè a les
cases hi caben més coses que als pisos. Es genera més runa per
cada habitatge perquè molta gent satreveix a fer obres i reformes
sense demanar permisos ni contractar el tractament de les runes
com es fa a ciutat. També apareix la problemàtica dels residus
verds i de la poda lligats als jardins. Lincivisme augmenta
fortament a causa del fet que lentorn és menys urbà, els carrers
més buits i hi ha més racons sense amo aparent. El resultat és
que als contenidors no hi caben les bosses perquè estan plens
de branques, que els ciutadans abandonen il·legalment al costat
dels contenidors trastos de tota mena i que labocador ens surt
més car perquè hi ha runa que pesa molt.

543

485

kg/habitant/any

kg/habitant/any

kg/habitant/any

Un veí de Cardedeu

Un veí de Granollers

Un veí de Lliçà d'Amunt

Dades 2004
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TENIM INSTRUMENTS PERQUÈ CADA COSA VAGI AL SEU LLOC,
PERÒ NO ELS APROFITEM PROU
Tenim prou contenidors de recollida
selectiva
Si una ciutadana o un ciutadà vol reciclar la part de les
escombraries que té valor i no emplenar indegudament
labocador, a Lliçà disposa de 42 àrees daportació, cadascuna
amb els tres contenidors ja coneguts per a la recollida selectiva
de vidre (el verd), de paper i cartró (el blau) i denvasos lleugers
(el groc). Els de paper i cartró i els denvasos es recullen cada
setmana, mentre que els de vidre es fa un cop al mes. Ho fa,
per delegació de lAjuntament, el Consorci de Gestió de Residus
del Vallès Oriental.
Foto: Estela Jiménez

Balanç: La resposta dels lliçanencs i lliçanenques, com es
demostra en el proper apartat, és molt més fluixa que la que
es dóna a la majoria de pobles del Vallès.

Àrees daportació: on hi ha el contenidor de vidre, de paper i denvasos.

14 àrees daportació
una per cada 283 habitants

CAN FARELL

EL PINAR
SANTA JUSTA

13 àrees daportació
una per cada 299 habitants

PINEDA FEU

EL PLA

EL PLA

CA L'ARTIGUES

CA L'OLIVERES

CAN COSTA

LA SERRA

CAN XICOTA
RAVALS
D'EN XICOTA
CENTRE URBÀ

CA L'ESTAPER

CAN MERLÈS

PINEDES DEL VALLÈS

CAN RIBELL

LES OLIVERES

SANT BALDIRI

MOLÍ D'EN
FONOLLEDA

CAN FRANQUESA

CAN ROVIRA
CAN ROURE
CAN SALGOT

La revista de Lliçà

agost de 2005

PALAUDÀRIES
PALAUDALBA

15 àrees daportació
una per cada 301 habitants

CAN LLEDÓ

MAS BO

La Generalitat considera correctes les ràtios inferiors a una àrea
daportació per cada 500 habitants. Lliçà està, doncs, prou ben
dotat.

Tenim un servei municipal gratuït per als
residus voluminosos

Tenim més de sis-cents contenidors per a les
poques escombraries domèstiques que no
són valoritzables

A més de la possibilitat de dur-los a la deixalleria municipal, que
és lopció idònia i preferent, lAjuntament ofereix un servei de
recollida domiciliària de residus voluminosos. Es tracta dun servei
que sha de concertar per telèfon, que és gratuït i que gestiona,
per concessió, lempresa Urbaser, mitjançant un camió de caixa
oberta amb ploma i plataforma elevadora. El que està prohibit
és llençar-los als contenidors i deixar-los al carrer o al costat dels
contenidors.

Per a la resta de les deixalles domèstiques, és a dir, allò que es
produeix a la cuina i que no pot ser reciclat, lAjuntament té
instal·lats 620 contenidors 250 de mil litres i 370 de vuit-centspels carrers. Aquests contenidors es recullen entre dilluns i
dissabte tot lany i, diàriament, durant la temporada alta, entre
el 24 de juny i l11 de setembre. La neteja daquests contenidors
és mensual, excepte durant la temporada alta que és quinzenal.
Actualment té la concessió administrativa daquest servei
lempresa Urbaser, la qual hi destina dos camions recol·lectors,
cadascun amb un xofer i dos peons.

Balanç: Molts lliçanencs encara abandonen indegudament els
residus voluminosos al carrer, al costat o dins dels contenidors,
cosa que és il·legal i sancionable. Pocs ciutadans fan ús de la
deixalleria o del telèfon de lAjuntament per concertar la recollida
a domicili.

monogràfic
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Balanç: Aquesta és la gran assignatura pendent dels lliçanencs.
Lús indegut daquests contenidors és la tònica general. Els
lliçanencs hi aboquen, incorrectament, tones de vidre, envasos
o paper i cartró; tones de runes, podes i voluminosos; molts
quilograms de residus tòxics o perillosos. El 2006, quan ja es
reculli selectivament la fracció orgànica, si volguéssim fer ús dels
contenidors de selectiva i de la deixalleria, els contenidors de
rebuig gairebé els podríem recollir un cop per setmana i estalviarnos el 80% dels costos de recollida actuals.

Tenim una deixalleria municipal per a tot allò
que no hauria danar mai al contenidor de
rebuig
Les possibilitats de fer la recollida selectiva samplien amb la
deixalleria municipal situada al nucli urbà i on es recepcionen
tres menes de residus: els que no són ben bé domèstics
(voluminosos, poda i verds, ferralla, fusta, runa...), els reciclables
(paper, plàstics, vidre...) i els residus especials, aquells que pel
fet de ser tòxics o perillosos no han danar a parar mai al contenidor
(olis de cotxe, dissolvents, pintures, bateries...). Aquesta
instal·lació la gestiona, per delegació de lAjuntament, el Consorci
de Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Foto: Estela Jiménez

Balanç: Els lliçanencs cada dia utilitzen més la deixalleria
municipal, però encara hi ha molts ciutadans que no hi han anat
mai i que llencen als contenidors coses que haurien danar a la
deixalleria.
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Camp de futbol
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Deixalleria

Molí den Fonolleda
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ctra de Granollers
Pavelló Poliesportiu
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Foto: Estela Jiménez

Lliçà
dAmunt

monogràfic

8
Tenim sistemes de recollida específics
A Lliçà es presta un servei de recollida de residus verds de jardineria al barri de can Farell, mitjançant dotze contenidors de mil litres
que es recullen dos cops per setmana; un servei que es va posar en marxa com a prova pilot, però que no es veu extrapolable al
conjunt del municipi i que caldrà replantejar. També es recull el paper i cartró als establiments comercials del poble interessats.
Ambdós serveis els presta, també, lempresa Urbaser. A banda daquests serveis, Lliçà ofereix contenidors per a la recollida selectiva
de llaunes de beguda, de piles i de roba. Finalment, és cert que, a hores dara, al municipi encara no es recull selectivament, tal com
seria preceptiu, la fracció orgànica dels residus, però està previst diniciar-la durant el primer semestre de 2006

Tanmateix, estem a la cua de la recollida selectiva, molt per sota de la majoria de pobles
del Vallès
Tots els municipis catalans ens trobem encara molt lluny dels objectius als quals estem obligats pel Programa de gestió dels residus
municipals a Catalunya -el PROGEMIC- i que són valoritzar, lany 2012, el 25% dels envasos, el 55% de la fracció orgànica, el 75%
del paper i el 75% del vidre. Es voldria que el 2012 sestiguessin valoritzant el 69% dels residus i portant a labocador només el 31%.
Tanmateix, hi ha municipis que estan fent més bé els deures que daltres, especialment els que estan implantant sistemes de recollida
porta a porta (PaP), com per exemple Tiana, que són els que tenen els percentatges de recuperació més grans.
A Lliçà dAmunt no anem gens bé. Lescassa col·laboració ciutadana és evident: som el tercer municipi vallesà començant per la cua.
Cada lliçanenc només recull selectivament, de mitjana, 25 kg quan la mitjana comarcal supera els 35 kg per habitant i alguns pobles
de lentorn gairebé ens doblen. Això vol dir que molta gent no utilitza els contenidors de selectiva. Del paper i cartró, envasos i vidre
només recuperem el 7,43%, quan al Vallès Oriental se nestà recuperant el doble!

Recuperació de les principals fraccions valoritzables, 2004
Comparativa amb daltres municipis i amb la mitjana comarcal

La revista de Lliçà
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Recuperació

% Paper-cartró

% Vidre

% Envasos

% Mitjana

kg/any/hab

Lliçà d'Amunt

5,52

16,13

Bigues i Riells

8,92

34,37

5,47

7,43

25,21

7,62

13,22

49,01

Caldes de Montbui

12,28

31,37

10,71

15,36

37,73

Cardedeu

17,36

30,27

12,27

18,43

46,12

Granollers

20,85

30,33

10,79

20,06

42,80

Vallès Oriental

13,03

27,58

9,55

14,80

35,71

Tiana (model PaP)

19,87

76,00

42,99

35,86

92,47

LES ESCOMBRARIES ENS COSTEN MOLTS DINERS...
I EN COSTARAN MOLTS MÉS!
La taxa descombraries que paguem no cobreix les despeses
Els costos de la gestió de qualsevol fracció dels residus poden ser desglossats en dues grans partides: una de recollida i transport
del rebuig, dels voluminosos i dels verds fins a la planta de tractament, que fa lempresa Urbaser, i una altra del tractament, és a
dir, la que ens factura labocador, el desballestador de voluminosos o la planta de compostatge comarcal per cada tona que li portem.
En el cas de la recollida selectiva, el cost inclou totes dues partides. La recollida i tractament de les escombraries a Lliçà té un cost
anual al voltant d1 milió deuros.

monogràfic
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Cost de recollida i tractament de cada fracció de les escombraries a Lliçà dAmunt, 2004
Gestió

Euros

% del cost

465.422 
276.900 
65.191 
807.513 

48,10
28,61
6,74
83,45

Rebuig. Contenidors normals.

Recollida
Abocador
Cànon
Total

Voluminosos. Recollida a domicili.

Recollida
Tractament
Total

27.541 
33.853 
61.394 

2,85
3,50
6,34

Verds de Can Farell. Prova pilot.

Recollida
Tractament
Total

8.563 
4.644 
13.207 

0,88
0,48
1,36

Selectiva. Contenidors i deixalleria.

Contenidors
Deixalleria
Cartró comerç
Total

30.901 
49.480 
5.184 
85.565 

3,19
5,11
0,54
8,84

967.680 

100,00

TOTAL

Un cop conegut el que ens costa recollir i donar tractament als residus que generem i el que lAjuntament ingressa en concepte de
taxa descombraries, el balanç és immediat. Són faves comptades: no cobrim costos i cal utilitzar diners que es farien servir per a
altres necessitats.

2004

2005

923.556 
813.018 
-110.538 

967.680 
893.727 
-73.953 

1.039.482 *
928.583 *
-110.899 *

El cost de labocador i el tractament puja molt més ràpidament que la taxa... i la cosa anirà
a més
Dipositar a labocador 7.500 tones costava 250.000 euros el 2003, 348.000 el 2004 i costaria 422.000 el 2005. Aquest augment
brutal dels costos es deu al fet que sestan exhaurint els abocadors, que costa molt trobar noves ubicacions i que lAdministració
té la política de penalitzar cada dia més el que es fa malament labocador- i subvencionar el que es fa bé la recollida selectiva.
Això vol dir que, lluny daturar-se, no fer la recollida selectiva costarà més diners cada dia. Es preveu que labocador de Vacarisses,

La revista de Lliçà

Costos de recollida i tractament dels residus
Total recaptat
Dèficit assumit per l'Ajuntament
* previsions.

2003
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Balanç econòmic entre costos i ingressos
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on portem les deixalles de Lliçà, quedi obsolet en tres o quatre anys i que la planta de tractament de la resta de Granollers que
el substituirà, encara serà més cara que labocador.
Laugment del cost de labocador és absolutament esfereïdor. Els darrers anys ha pujat més dun 20% anual. Si tenim en compte que
el cost de labocador representa la tercera part dels costos totals de la gestió dels residus a Lliçà, entendrem la magnitud de la
tragèdia. I si tenim en compte que, mentre que labocador ha pujat més dun 20% anual, lAjuntament governat per lequip dERC i
ICV-EUA només ha pujat la taxa a les famílies lliçanenques un 1% el 2004 i un 3,8% el 2005, veurem que la situació és insostenible
per al consistori.

Evolució del cost de labocador i de la taxa descombraries estàndard a Lliçà dAmunt
2000

2001

2002

Cost abocador (per tona)
Increment anual de labocador

14,15 

14,15 
0,00 %

27,01 
90,88 %

Preu de la taxa
Increment anual de la taxa

80,08 
11,14 %

87,61 
9,40 %

103,69 
18,35 %

2003

2004

2005

33,44 
23,81 %

46,43 
38,85 %

56,30 
21,26 %

139,71 
34,74 %

141,10 
0,99 %

146,50 
3,83 %

Evolució del cost de labocador i de la taxa descombraries estàndard a Lliçà dAmunt
Les de 2004 i 2005 corresponen a lactual govern dERC i ICV-EUA
Increment anual de labocador
Increment anual de la taxa

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Tot el que es recull selectivament són tones que no van a labocador...
Sabent que cada dia, com ja està passant ara, serà més car labocador i les plantes de tractament, que cada dia es penalitzaran més
les escombraries que arribin mal triades i que cada dia se subvencionarà més generosament la recollida selectiva de qualitat, la
solució és clara i només hi ha un camí: posar-se de debò a fer la recollida selectiva. No hi ha altre camí possible si no volem haver
de pagar una taxa astronòmica.
Tothom sap que la fracció orgànica de la brossa és perfectament aprofitable, que pot convertir-se en adobs i esmenes vegetals útils
per a lagricultura o bé en gasos combustibles, lanomenat biogas. Tothom sap que els envasos i embolcalls de plàstic són reciclables
o bé valoritzables energèticament. Tothom sap que el paper i cartró, el vidre i les llaunes són absolutament reciclables. Per tant, si
fem números, veurem que, en teoria, gairebé el 90% del que llancem al contenidor de les escombraries podria deixar danar a
labocador. I estem fent absolutament el contrari: portem el 88,3% a labocador i només reciclem l11,7%. Si labocador ens costarà,
segons els preus de 2005, més de 459.000 euros, en lescenari teòric de recollida selectiva màxima, només ens en costaria 57.000.
Una primera conseqüència és ben clara: els veïns que no fan recollida selectiva, encareixen la taxa descombraries que paguem tots,
també la dels que fem la recollida selectiva!

Recollida selectiva real i possible a Lliçà dAmunt
El que vam fer lany passat
Abocador

8.167 tones / 88,26%

Aprofitades

1.086 tones / 11,74%

Cost abocador a preu 2005
459.802 

El que podríem estar fent
Abocador

1.017 tones / 11,00%

Aprofitades
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8.236 tones / 89,00%

Cost abocador a preu 2005
Només 57.257 

Recollir selectivament comporta bonificacions econòmiques...

Retorn del cànon per a la recollida de la fracció orgànica

11,2 /tn

Retorn del cànon per al tractament de la fracció orgànica

32,5 /tn

Retorn del cànon per a la recollida de paper i cartró

27,0 /tn

Retorn del cànon per a la prestació del servei de deixalleria

0,5 /habitant

Hem de pagar per tot el que enviem a labocador, sigui valoritzable o no, mentre que pels
materials que es recullen selectivament a través dels iglús rebem diners. Enguany pel paper i
cartró i els envasos lleugers el consorci comarcal que socupa de la recollida selectiva ha rebut
ingressos dEcoembes, 250 i 25 /tona respectivament, i per la recollida del vidre 49 /tona
dEcovidrio. Amb aquests diners es finança una part del servei de recollida i transport daquests
materials. Per contra, els residus valoritzables que hem enviat directament a labocador, la
majoria, ens han costat 56,30 /tona.
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El 10% del que ens cobren per cada tona que dipositem a
labocador, el que es coneix com el cànon de residus, retorna
al conjunt dels municipis que fan les coses bé. Daquesta manera,
es bonifiquen les tones de fracció orgànica recollides, les de
paper i cartró i el servei de deixalleria. I la cosa de segur que
anirà a més.

Si no fem la recollida selectiva dels envasos i embalatges, estem
llençant i deixant dingressar diners que ja hem pagat quan
hem comprat els productes. En tots els productes lembolcall
dels quals porta el conegut punt verd, que són la majoria,
una part del preu va destinat a sufragar el cost de la recollida
selectiva daquest mateix material, ja sigui vidre, cartró, plàstic,
metall, fusta, mixt (tetrabric), etc. Si en lloc de fer la recollida
selectiva, els posem al contenidor de rebuig, estem llençant els
diners que ja vam pagar per reciclar-los i haurem de tornar a
pagar-ne, per segona vegada, la recollida i labocador

La revista de Lliçà

Als municipis que encara no fem la recollida selectiva de la
matèria orgànica, cada tona que portem a labocador ens la
cobren a 56,30 , mentre que als municipis que sí que la fan,
els cobren 48,89  per tona.
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Fer la recollida selectiva bé, cada dia tindrà una major bonificació.
Ara ja, cada tona de fracció orgànica que va a la planta de
compostatge comarcal costa 37,50 euros si és força pura (menys
dun 15% dimpropis) i 44,24 si està més bruta daltres residus.
Igual que el paper, vidre o envasos que es recullen porta a porta
es paga més car, perquè és més net, que si ve de contenidors de
recollida selectiva on hi ha persones que hi aboquen coses que no
toca.
Si els materials no se separen correctament en origen, especialment
si no se separa la matèria orgànica, i arriben bruts, un percentatge
molt important no pot ser reciclat. Ja hem vist que cada vegada
pagaran millor la tona de fracció valoritzable si arriba neta i sense
residus impropis barrejats per exemple si ve duna recollida porta
a porta- i arribarà el moment que, tal com ja diuen les directives
europees, no sacceptaran les fraccions reciclables si arriben massa
brutes o barrejades. Lúnic camí vàlid, de cara al futur, és el de la
recollida selectiva en origen!

Recollir selectivament comporta estalvis
globals i beneficis ambientals...
La recollida selectiva és un deure, si volem que el nostre model
de desenvolupament pugui durar. Reciclar el vidre, a més de no
emplenar absurdament els abocadors, comporta una reducció
de les activitats extractives que agredeixen les nostres
muntanyes, una reducció del 20% de la contaminació
atmosfèrica, dun 50% de la contaminació de les aigües i dun
27% del consum denergia. Reciclar el paper i cartró comporta
un estalvi darbres molt important, una reducció del 85% del
consum daigua necessari i dun 65% del consum denergia, i
una reducció de la contaminació de laire i de laigua. Digual
manera, el reciclatge dels envasos estalvia matèries primeres,
energia, aigua i contaminació.

ANY 2006: CANVIS IMMINENTS, DECISIONS A PRENDRE
A principis de lany que ve es traurà un concurs per adjudicar la
concessió de la recollida de les escombraries per als propers
quatre anys. LAjuntament està fent un estudi global per
determinar el model de gestió més adequat a la nostra realitat,
però ja podem avançar algunes coses segures i algunes decisions
que caldrà prendre ben aviat.

La recollida selectiva de la fracció orgànica
Lany 2006 haurem de començar a recollir selectivament la matèria
orgànica de les nostres cuines i jardins perquè, a la planta de
Granollers, esdevinguin compost útil per a la jardineria i
lagricultura. Estem obligats, per llei, a fer-ho. Com que shaurà
de recollir per tots els barris almenys quatre cops per setmana,
si els ciutadans no ho compensen fent molta recollida selectiva
daquesta fracció que està subvencionada- i de les altres
fraccions, el cost del servei de recollida descombraries a Lliçà
dAmunt, sencarirà. Com més i més pura la recollim, més ens
sortiran els números. Una altra cosa seria que els ciutadans
estiguessin disposats a compostar els seus residus orgànics al
seu jardí, en un recipient adequat, cosa que estalviaria a lerari
públic un munt de diners.

La revista de Lliçà
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Els establiments comercials i de serveis
Lany vinent entra en vigor una llei que obliga els establiments
comercials i de serveis a gestionar els seus residus contractant
un gestor privat o pagant a lAjuntament el 100% del cost que
suposi la gestió, de manera que els ciutadans no hagin de finançarne part, com passa ara.

Sancions per als incívics
Així mateix, també hi haurà control i sancions per als incívics que
llencen al contenidor el que no toca o que abandonen residus al
carrer. Partim de la base que existeixen mitjans per fer les coses

bé i que els ciutadans i ciutadanes de Lliçà dAmunt saben
perfectament com shan de fer les coses. No és acceptable, doncs,
que els veïns que actuen correctament hagin de pagar més perquè
molts conciutadans seus no actuen com cal. Tampoc no es pot
acceptar que les empreses de jardineria aboquin als contenidors
municipals de la brossa domèstica ni que els paletes hi aboquin
runes ni que les empreses que vénen a canviar mobles o neveres,
deixin la vella tres carrers més avall. Tot això sha dacabar.
Complementàriament, però, caldrà impulsar campanyes
informatives i de sensibilització i mirar davançar en canvis fiscals
que bonifiquin les persones que fan les coses bé.

Residus verds, trastos i voluminosos
Caldrà instaurar un sistema per a la recollida adequada dels residus
verds de jardineria i la poda. El model assajat a can Farell no és
extrapolable, ni per costos ni per resultats, al conjunt del municipi.
Una part daquests residus podran ser dipositats als nous
contenidors de la fracció orgànica, però laltra no. Seguint el
model propugnat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès
Oriental, és probable que les persones que no composten al seu
jardí ni tallen les branques de la poda per utilitzar-les a la barbacoa
hagin de pagar pel servei de recollida, segurament concertat o
amb un calendari predefinit. El compostatge casolà és una pràctica
que en el nostre poble, en el qual dominen les cases amb jardí,
hauria de ser majoritari. Es tracta, en definitiva, de tornar al jardí
el que surt del jardí. Per què pagar si ho podem aprofitar a casa?
Amb el nou sistema, caldrà replantejar algunes qüestions de la
recollida de residus voluminosos. Sestà estudiant que, si més no
en alguns casos, lusuari pagui pel servei prestat. Es produeixen
abusos flagrants de persones que pràcticament renoven la casa
o fan obres importants a costa que els veïns els paguin la gestió
dels residus. Daltra banda, tampoc no sembla just que els que
porten els residus a la deixalleria paguin per un servei que no
utilitzen.

Contenidors o porta a porta

DADES DINTERÈS:

En aquests moments sestà analitzant si donar més facilitats per
a la recollida selectiva posant contenidors dorgànica, paper i
envasos al costat dels contenidors de rebuig o si passar a un
model de recollida porta a porta en el qual els ciutadans hagin
de treure davant la porta, cada dia, la fracció que aquell dia toqui
recollir i no hi hagi contenidors al carrer. Aquest darrer sistema
garanteix resultats de reciclatge altíssims, però requereix tres
premisses que no estem segurs que a Lliçà dAmunt es compleixin
en lactualitat: consens entre totes les forces polítiques de no
convertir els inevitables problemes que sens dubte sorgiran en
fer el canvi en batalla política; civisme suficient de la ciutadania
per passar a col·laborar diàriament, a totes les cases, en la recollida
selectiva; i un cert marge econòmic de maniobra per afrontar els
sobrecostos que es puguin generar.

Perquè buidin els contenidors de recollida
selectiva plens:

La segona deixalleria

Cal trucar a lAjuntament per concertar dia i hora. Telèfon
93.841.52.25.
També podeu trobar tota la informació relacionada amb
el servei a la pàgina web municipal:
www.llicamunt.net

Caldrà construir una segona deixalleria. Aquesta és una inversió
que caldria afrontar entre 2006 i 2007, segons, entre daltres
coses, que es concedeixin o no les subvencions que lAjuntament
ha sol·licitat. El que és segur és que la segona deixalleria no
subicaria al Pla, sinó als districtes de la Serra o de Palaudàries.

Telèfon: 902.13.31.13 o a lAjuntament.

Deixalleria municipal:

Avinguda dels Països Catalans, 6 (nucli urbà)
Telèfon: 93.841.58.71
Dimarts a divendres, de 10-13 hores i de 16-19 hores
Dissabte, de 10-14 hores i de 16-19 hores
Diumenge, de 10-14 hores
Diumenge tarda i dilluns, tancat
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Recollida domiciliària i gratuïta de residus
voluminosos:

NO ÉS MÉS NET QUI MÉS NETEJA SI NO QUI MENYS EMBRUTA
MISSATGE ALS VEÏNS I VEÏNES DE LLIÇÀ DAMUNT

1. A lhora de comprar, podem evitar els productes dun sol ús i
els que tenen més embolcalls i envasos del compte, i podem
reutilitzar envasos. Al nostre jardí podem compostar els residus
verds i tallar les branques de poda per fer-les servir, més tard,
a la barbacoa.

7. A prop dels contenidors hi viuen famílies que hem de respectar.
Portem la bossa a la nit perquè no faci pudor tot el dia. Portemho tot dins una bossa ben tancada perquè faci menys pudor i no
embruti de sucs el contenidor. No amunteguem residus fora del
contenidor. Tornem a tancar la tapa.

2. Al contenidor blau, les caixes de cartró shan de plegar. No hi
hem de posar papers especials, encerats, dalumini, ni papers
bruts. Els brics tampoc shi han de posar, perquè a més de cartró
porten alumini i plàstic.

8. Tot el que és reciclable, és voluminós o és tòxic o perillós no ha
danar mai al contenidor de rebuig. Qui no utilitza els contenidors
de selectiva, la deixalleria o el servei de recollida domiciliària de
voluminosos no ho està fent bé. Al contenidor de rebuig només hi
han danar les bosses dorigen domèstic, les que surten de la cuina,
res més.

5. A la deixalleria, hi hem de portar tots els residus que siguin
aprofitables i no disposin dun contenidor específic al carrer, els
residus reciclables quan en tenim una quantitat important, els
residus que són voluminosos (pneumàtics, mobles vells, ferralla,
runes, restes vegetals, miralls i vidres de finestres, ceràmiques,
etc.) i aquells residus que siguin tòxics o perillosos i que mai no
han danar al contenidor del carrer (fàrmacs, piles, fluorescents,
oli de cuina, restes de pintura i dissolvents, envasos de laca,
descuma dafaitar, desodorants, productes de neteja,
poliestirè, bolígrafs usats, bateries velles, radiografies, etc.).
6. Els medicaments que ja no hem de menester o que han caducat,
així com les piles velles, són residus perillosos que no han danar
al contenidor de rebuig. Els medicaments els recullen a la farmàcia
i al CAP i les piles a la majoria de comerços.

9. Està absolutament prohibit abandonar cap residu voluminós
(trastos, mobiliari, ferralla, runa de petites obres, podes, etc.) al
carrer, però tampoc atenció!- al costat ni dins dels contenidors.
El sistema correcte és dur-lo a la deixalleria municipal o bé trucar
a lAjuntament perquè ho passin a recollir gratuïtament.
10. Les empreses situades dins dels barris residencials no poden
fer servir els contenidors municipals que hi ha al carrer. Si algú
genera residus més enllà de la bossa domèstica diària, ha de
contactar amb lAjuntament. Els paletes, jardiners, empreses de
mobles i delectrodomèstics contractats pels veïns de Lliçà han de
gestionar a banda els residus de les seves activitats.
11. Quan algú veu un contenidor de recollida selectiva que ja està
ple no shi poden deixar residus al costat, això no sha de fer mai!
Millor endur-se els residus i trucar al 902.13.31.13 perquè vinguin
ràpidament a buidar el contenidor.
12. Diumenges a la tarda i dilluns la deixalleria està tancada,
tingueu-ho present. Està absolutament prohibit deixar els residus
a la porta perquè els entrin quan obrin. Les muntanyes de residus
que ara hi deixa la gent són un espectacle molt trist.
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4. Al contenidor groc, a més dels envasos de plàstic (daigua,
de llet, de detergent, de iogurts), els de metall (llaunes de
beguda i de conserves) i els brics (de llet, de sucs, de vi), també
hi han danar les bosses de plàstic, el paper dalumini i les safates
de poliestirè (suro blanc).

La revista de Lliçà

3. Al contenidor verd, només vidre. No hi hem de posar els taps
de les ampolles ni llençar-hi bombetes ni fluorescents.

En aquesta secció de les entitats al dia, les entitats i associacions
poden adreçar-hi cartes amb la seva opinió sobre qualsevol tema.

les entitats al dia
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ALGUNS DELS NOSTRES PROBLEMES

EL CANT CORAL, CULTURA I DIVERSIÓ

Hola a tothom. Durant molts anys, hi ha hagut un abandonament
total dinfraestructures i serveis en el nostre barri i, ara,
qualsevol reparació costa molts diners, diners que lactual equip
de govern de lAjuntament diu que no té. Tampoc pretenem que,
de manera immediata, se solucionin els problemes que durant
tants anys no shan solucionat, malgrat les contínues peticions
per part de lassociació de veïns.

El cant coral té una gran tradició al nostre país, i ha estat sovint
una eina de manteniment de la identitat col·lectiva, de
coneixement i apreciació de la música, dintegració en un grup
amb objectius comuns, i , per què no? dentreteniment.

En el nostre barri tenim alguns problemes, però el més urgent
és el del carrer de Bedoll, lúltim carrer en direcció a Can Rovira
Vell. És triplement urgent: a) és perillós; per evitar accidents
el mateix Ajuntament ha tallat el carrer al trànsit, b) és
econòmicament inviable; segons lAjuntament el cost de la seva
execució és molt alt i c) finalment, és desesperant; en el
pressupost per al 2005 no hi ha partida per arreglar-lo. El carrer
de Bedoll sestà enfonsant i és un perill imminent per a la canalla
i el veïnat.
Tenim un altre gran problema que també té una difícil solució,
però creiem que amb persistència i voluntat es pot solucionar:
són les torres dalta tensió que passen entre les dues Can Rovira,
que continuem demanant que se soterrin.

La revista de Lliçà
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La inseguretat ciutadana és el nostre pa de cada dia. Des de
sempre, tenim un enllumenat públic tercermundista; és
insuficient perquè la distància entre fanals és immensa i perquè
la llum que desprèn és tènue i, a més, en algun carrer sels va
oblidar de posar els fanals.
Per passejar pel nostre barri has docupar la calçada, perquè la
majoria de voreres estan ocupades o per pals de la llum o de
telèfon.
Per accedir a altres barris tarrisques a tenir un accident; no
pots fer-ho a peu ni amb bicicleta, perquè no hi ha ni voravia
ni vorera. Ara, amb lexpansió de la centralitat a la zona, és
imprescindible fer-les.
JUNTA DIRECTIVA DE LASSOCIACIÓ VEÏNAL
DEL BARRI DE CAN ROVIRA NOU

A Lliçà no ha mancat mai aquesta part tan important de la vida
social i cultural del nostre poble, bé sigui a través del Cor de
Clavé, de grups corals de lEscola de Música o de corals mixtes
com la Coral lAliança. La darrera etapa daquesta va començar
fa més de vint anys i durant aquest temps hi han passat diversos
directors amb programes ben variats, però on sempre hi tenen
lloc cançons populars catalanes i nadales. Entre altres obres,
la Coral lAliança va interpretar, per celebrar lany Mozart,
lemotiu Te Deum i els Nocturns del compositor austríac. També
va prendre part, junt amb les corals de la Vall del Tenes, en el
Concert del Milenni del 2000, o en concerts benèfics com el
Concert Solidari daquest juny a lAuditòrium de Granollers.
Cada any, a més del tradicional concert de Sant Esteve i un parell
més, fem intercanvi amb altres corals.
Entre els projectes de futur hi ha linterpretació, juntament amb
altres corals de la vall, de la Cançó dAmor i de Guerra, i la
possibilitat dun viatge a Viena per cantar-hi nadales o un altre
a les Illes Canàries.
Com veieu, estem preparant projectes engrescadors, però ens
cal comptar amb més veus per fer-los possibles i poder aconseguir
més varietat i qualitat en els programes; per aquest motiu volem
convidar a tots els lliçanencs -no cal saber solfeig- a acostarse als nostres assaigs, que tenen lloc de 2/4 de 10 a 2/4 de 12
cada divendres a lAliança. El cant és una de les millors teràpies
per a la ment i el cos, i una oportunitat per trobar amics en un
ambient càlid i relaxat: aprofiteu locasió!
JOSEP Mª AGUSTÍ DE LA CORAL LALIANÇA

Foto: Estela Jiménez

Foto: Estela Jiménez

No reciclo, perquè els contenidors de
recollida selectiva estan situats lluny
don visc. Ho havia fet, però has de
guardar-ho tot, omplir el cotxe
Tampoc no he anat a la deixalleria,
però el meu fill, sí.

Reciclo algo, pero mucho no, porque
tengo los contenedores muy lejos.
A la deixalleria no he ido, pero si
que he llamado al Ayuntamiento
para que se lleven muebles.

No, no reciclo, porque no tengo los
contenedores de recogida selectiva
cerca. Pero, llamo al Ayuntamiento
para que me recojan los voluminosos.
Delante de mi puerta, hay
contenedores de basura y estoy harta
de llamar a la Policía, que no me hace
ni caso, para que pasen y vean como
la gente deja alrededor muebles,
neveras, colchones, de todo, incluso
conejos muertos. Y si les digo algo,
me mandan a paseo. Llevo tres años
luchando y no hay manera. Y en mi
casa no se puede respirar de la peste
a basura.

Ramon Campo
(Ca lEsteper)

Larbi Mohalhachmi
(Centre urbà)

M. Carmen Martínez
(Can Salgot)

Si, separo las cosas en bolsas y luego
me acerco a los contenedores de
recojida selectiva. Y, cuando tengo
alguna cosa más voluminosa, llamo
al Ayuntamiento y vienen a
recogerlo.

Si, hago recogida selectiva. A la
deixalleria no he ido, pero he
informado a la gente de dónde tiene
que tirar las cosas.

A la deixalleria, sí que hi hem anat.
I reciclar, no del tot, perquè a prop
nostre no tenim els contenidors de
recollida selectiva i, daltra banda,
trobo que cobren molt
descombraries perquè, a més, hagis
de fer lesforç de reciclar: guardarho, pujar-ho al cotxe i desplaçar-te
per tirar-ho.
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Foto: Estela Jiménez

Aurora Alberola
(Ca lArtigues)

Foto: Estela Jiménez

Domi Santana
(Ca lArtigues)

Foto: Estela Jiménez

M. Carmen Nicolás
(Can Roure)

La revista de Lliçà

Foto: Estela Jiménez

Vostè recicla habitualment, ha anat mai a
la deixalleria o ha utilitzat alguna vegada
el servei de recollida de voluminosos?

enquesta
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La revista de Lliçà
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AQUEST NO ÉS UN PROBLEMA TÈCNIC!

RECICLA-RECUPERA I REVIU

El que tenim no ens agrada. Lliçà
dAmunt és el tercer poble del Vallès que
menys recicla i un dels que més brossa
per càpita genera; un poble sense neteja
viària i amb uns nivells dincivisme
espectaculars; i un dels municipis on la
recollida de les escombraries surt més
car. La majoria de ciutadans no volen
admetre que només hi ha un camí -el
civisme i la recollida selectiva- per aturar
lescalada de preus que sacosta.

La importància dun Pla de Gestió de
residus urbans és fonamental per el
nostre municipi, DEGUT A LA TIPOLOGIA
DE MUNICIPI DISPERS I DE SEGONA
RESIDÈNCIA EN UNA GRAN PART, que
origina un major volum de residus.
Des del PSC, treballaríem sobre varis
objectius:
*Pla de Gestió
*Campanya de Sensibilització
*És del nostre interès, estem tots
implicats
*Els nostres residus no tenen desperdici
*Selecciona les deixalles, recicla JA!
La correcta utilització dels contenidors,
el reciclat i laprofitament dels residus
urbans, abarataria el cost del nostre
rebut descombraries. És una regla de
tres, a menor reciclat i utilització
inadequada, es produeix lincrement que
tots lamentem més tard. Des del PSC
confiem en la vostra col·laboració, entre
tots ho aconseguirem, IMPLICAT PEL
MEDI AMBIENT, ÉS EL FUTUR DE TOTS
NOSALTRES.
PLA DACCIÓ
Lestratègia per aconseguir donar solució
als molts dels problemes
medioambientals que actualment està
ocasionant la producció de residus
urbans, és donar prioritat a un model
sostenible, de respecte i conservació dels
recursos naturals pel be comúnitari.
PRIORITATS
*Prevenir la producció de residus urbans
*Fomentar la reutilització i el reciclat
*Apropar al màxim als ciutadans el servei
de recollida selectiva
*Clausurar els abocaments incontrolats,
fent un seguiment dels mateixos
*Establir campanyes de sensibilització
*Sistemes dimplantació a prova de
contenidors de major volum
*Utilització a prova de contenidors
soterrats, evitant tant com es pugui
labocament fora daquests
*Creació duna nova Deixalleria als Barris
*Concienciació a través de leducació,
des de primària, de la importància del
reciclat
*No llençar els mobles ni els
electrodomèstics al cost at dels
contenidors, garantiríem un servei de
recollida a domicili
*Molt important seria un programa de
civisme per a tots, col·labora amb
nosaltres, dona la teva opinió, les teves
idees també compten
Per tot el que hem exposat, creiem que
seria interessant fer un projecte de
divulgació i sensibilització, el nostre
partit PSC aposta per això.

És fàcil dir que la taxa és cara, però la
realitat és que no cobreix ni els costos.
CiU-PSC la van haver de pujar un 35%
(2002) i ERC-ICV/EUA han mirat de
contenir-la pujant només un 1% (2004)
i un 4% (2005). Tanmateix, això és un
brindis al sol quan el cost de labocador
ha augmentat un 38% (2004) i un 21%
(2005). És fàcil dir que, amb el que
paguem, podem passar de fer la recollida
selectiva i podem llençar al contenidor
o deixar al carrer el que ens doni la gana.
Però el cert és que cada veí que fa això
ens encareix la taxa a tots. Podem
queixar-nos que els contenidors de
selectiva ens cauen lluny, però la realitat
és que tenim més contenidors per càpita
dels que la Generalitat recomana. Aquest
no és un problema tècnic ni sarregla
canviant dempresa concessionària ni té
remei mentre la majoria de veïns no
assumim que la solució passa per un
esforç col·lectiu a gran escala.
Durant lany 2005, ERC i els nostres socis
de govern hem dotat Lliçà, que ja era
hora, duna brigada de neteja viària (en
breu la reforçarem amb una
escombradora de gran potència), dun
servei de neteja de lentorn dels
contenidors i de la recollida de diumenge
al matí perquè els contenidors no vessin,
a més destalviar-nos els sobrecostos de
la transferència de residus. Per a lany
2006, començarem la recollida de la
fracció orgànica, replantejarem el servei
de recollida de voluminosos i verds,
impulsarem campanyes de sensibilització
i de sancions als incívics i haurem de
decidir, depenent del grau dimplicació
dels altres grups polítics, si passem a un
sistema de recollida porta a porta o no.

CiU
no ha presentat
cap escrit

REGIDORS DEL GOVERN
HORARIS DATENCIÓ
AL PÚBLIC A LAJUNTAMENT:

Hem de començar dient que a Lliçà
dAmunt hem tingut durant molts anys
un ser vei de recollida de les
escombr ar ies incontrolat, car,
insuficient i ineficaç.
La recollida de les escombraries encara
és una de les més cares de tota la
comarca del Vallès Oriental.
També sha de tenir en compte que els
camions recorren aproximadament uns
120 km de carrers, cada vegada que
passen a recollir-les.
Hem de fer tots el màxim esforç per fer
la selecció descombraries, encara que
això representi un sacrifici pels veïns i
veïnes, comporti tenir a casa més cubells
que els que habitualment tenim ocupant
més espai, i, a més a més, fer aquesta
feina sense cobrar o fins i tot sense
descompte en el rebut. Això shauria de
compensar.
Hem de dir que per facilitar la recollida
selectiva hem de posar més contenidors
especials en llocs estratègics, fer una
contundent però senzilla campanya
dinformació, per aconseguir
sensibilitzar els veïns que és necessari
i imprescindible fer aquesta aportació,
en benefici del medi ambient. Cal reduir
les tones de rebuig que llancem als
abocadors descombraries, per tal
dobtenir una reducció del rebut que
paguem per aquest concepte i recuperar
el màxim de residus per al reciclatge.
La recollida selectiva tant ciutadana
com comercial sha de continuar
potenciant, perquè és essencial per
assegurar una correcta separació dels
residus a fi de poder-ne fer la valoració
o el tractament.
Hem de tractar el 100% de tots els
residus inclosos els vegetals provinents
de la poda, i daquesta forma només
destinar a disposició final un rebuig més
inert i/o estabilitzat.
Tot plegat es difícil i laboriós, però és
summament necessari i imprescindible
mantenir una situació equilibrada i
sostenible, en benefici dels ciutadans i
ciutadanes de Lliçà dAmunt, del nostre
país i del nostre planeta.
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Jaume Ballbé
ballbemj@llicamunt.net
4t Tinent dAlcalde
Economia i Hisenda
dimarts i dijous, matí
Marga Vilageliu
vilageliurm@llicamunt.net
Comunicació, Participació i Salut
dimarts, tarda
Emília Soler
solerge@llicamunt.net
Serveis a les persones:
Serveis socials, Educació, Gent gran i
Joventut
dimarts i dijous, tarda
Josep Camps
campsmj@llicamunt.net
Cultura i Cooperació
dimarts, tarda
Ferran Miralles
mirallessf@llicamunt.net
Territori, Medi ambient i Promoció econòmica
dilluns, matí i tarda

CiU

V

Juan José Salvador
salvadorcj@llicamunt.net
3r Tinent dAlcalde
Esports
dimecres, tarda

Àngel Montins, Antoni Ortiz,
Robert Navarro i Pere Grau
Dilluns i dimecres, de 18 a 20 h
ciu@llicamunt.net

PSC

Què fer davant aquest problema:
1.- Triar el millor mètode de recollida, que
ens garanteixi un cost ajustat i els millors
avantages mediambientals: la recollida
selectiva.
2.- Concienciar als ciutadans de la
importància que té la separació de residus.
3.- Repercutir als ciutadans el cost mínim i
adequat de les despeses de la recollida.
Ho està fent correctament l´Equip de
Govern?. Per tenir-ho tan clar com dèien,
es mostran vacil-lants i soviet improvisen
sese arribar al fons de la qüstió.

Francesc León
leoncf@llicamunt.net
2n Tinent dAlcalde
Obres, Habitatge i Serveis tècnics
dijous, tarda

Antoni Díaz i Amparo Mejías
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h
psc@llicamunt.net

PP

Sobre aquest tema no podem caure en fàcils
promeses, com les que va realitzar el Sr.
Francisco León estant president de la
FFAAVV, ( actiualmente tinent alcalde), amb
un informe en el qual asegurava arribar a
reduir fins un 40% les despeses de recollida,
i ara en el govern no ho duu a la pràctica.

Miquel Ballester
ballesterdm@llicamunt.net
1r Tinent dAlcalde
Planificació estratègica, Recursos humans i Atenció al
Ciutadà
dilluns a divendres, matí, dimarts, tarda

Josep Santiago i José Antonio Ferreiro
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h
pp@llicamunt.net

agost de 2005

La societat actual ha evolucionat , ha
generat grans avenços tecnològics , però
també greus desequilibris i problemes de
contaminació i daltres relacionats amb el
medi ambient. Un d´aquetss problemes són
les escombreries.
Ens preguntem alguna vegada a on van a
parar totes les escombreries que generem?:
llaunes, plàstics, papers, restes de menjar .
A vegades tan sols ens recordem de les
escombreries quan arriba el rebut anual i
diem: si que ens cobren per llençar les
escombrer ies!!, apa amb els de
l´Ajuntament !!.. O quan veiem els
contenidors plens, caixes al voltant, mobles,
runes, i diem: ..quina gestió mes
dolenta!!.
Ens equivoquem si pensem que és un
problema únicament de les autoritats, dels
altres. No tot es resol amb diners, amb pujar
cada vegada més els impostos. També és
necessària una col-laboració i disciplina de
tots els ciutadans.
Qué faig jo per a millorar això?. D´aquesta
reflexió hem de partir. A l´entorn familiar
hem de clasificar els residus, potenciar l´ús
d´envasos retornables i reciclables . Hem
d´oblidar-nos de la frase: jo pago, per tant
embruto, i passar a l´altra que diu qui
embruti, que pagui. D´aquesta forma
serien més justes les tarifes: que cadascú
pagués en funció del nombre de persones
que formen la unitat familiar i dels mitjans
que s´utilitzés per a reduir o eliminar els
residus.

Joaquim Ferriol
ferrioltj@llicamunt.net
Alcalde
Governació i Transport públic
dimarts i dijous, matí

La revista de Lliçà
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Visites en hores concertades
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Foto: Estela Jiménez

MARÇ:

LLIÇÀ DAMUNT VA COMMEMORAR
EL DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA

ABRIL:

EL PATINÒDROM DEL MUNICIPI
VA ACOLLIR EL CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE PATINATGE DE
PISTA

Foto: Estela Jiménez

Dins del Pla dIgualtat dOportunitats, les
diferents regidories de lAjuntament tenen
preparada una programació per enguany.
Aquesta programació va començar el març,
coincidint amb la celebració del Dia
Internacional de la Dona, i sallargarà fins
a final dany. Les primeres activitats van
ser un cinefòrum i dos cursos, de creixement
personal i de cuina i habilitats domèstiques.

Foto: Estela Jiménez

en els darrers mesos
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El Patinòdrom del nostre municipi va ser la
seu del Campionat de Catalunya de
Patinatge de Pista, que organitzava la
Federació Catalana de Patinatge.

LINSTITUT CELEBRA EL DESÈ
ANIVERSARI
El mes dabril van començar els actes de
celebració del 10è aniversari de lIES Lliçà,
que es desenvoluparan durant tot lany.

LA PRIMERA EDICIÓ DEL
FESTIVAL DE DANSA VA ACOLLIR
UN GRAN NOMBRE DE
PARTICIPANTS

La revista de Lliçà

LAVINGUDA DELS PAÏSOS
CATALANS VA MILLORAR LES
VORERES
Lavinguda dels Països Catalans va millorar
laspecte. En el tram on subica el mercat
setmanal dels diumenges, es va ampliar la
vorera fins a 1,50 m, la qual cosa millora el
pas dels vianants i la ubicació de les parades
del mercat. Daltra banda, en el tram del
camp de futbol municipal i de lIES Lliçà, a
les dues bandes de la calçada, es va
completar una part de la vorera que faltava.

Foto: Estela Jiménez
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500 noies dels municipis de Mollet del
Vallès, lAmetlla del Vallès, Parets del Vallès,
Lliçà de Vall i Cardedeu, i 84 participants
dels grups de jazz de lEscola Esportiva de
Lliçà dAmunt van participar en el I Festival
de Dansa, organitzat per lAjuntament, que
va tenir lloc al Pavelló dEsports.

Foto: Estela Jiménez

LASFALTATGE DE CARRERS A
PALAUDALBA, EN MARXA
Es van iniciar els treballs dasfaltatge de
carrers del barri de Palaudalba. Les obres
es van adjudicar a lempresa Asfaltos del
Vallès, perquè va presentar loferta més
econòmica.

SINICIEN CURSOS AL CENTRE
CÍVIC PALAUDÀRIES

Foto: Estela Jiménez

A partir de la incorporació duna
dinamitzadora en el Centre Cívic
Palaudàries, comencen a organitzar-shi
activitats; les primeres són: gimnàstica
de manteniment, pintura i cant coral.
També sincorpora una dinamitzadora al
Centre Cívic Ca lArtigues, on també
començaran activitats més endavant.

en els darrers mesos
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TEATRE I LLIBRES PER
SANT JORDI
A Lliçà dAmunt, la Diada de Sant Jordi
va arribar acompanyada de tota una sèrie
dactivitats, organitzades i coordinades
per lAteneu LAliança i patrocinades per
lAjuntament. Els llibres, el teatre i la
música van ser alguns dels ingredients
que va portar la Diada de Sant Jordi a
Lliçà dAmunt.

Foto: Estela Jiménez

MAIG:

LA COMUNITAT EDUCATIVA
REIVINDICA LA FALTA
DESPAIS A LES ESCOLES:

El cicle de xerrades 6 autors expliquen
un llibre és la primera de les activitats
que organitzava lAjuntament, amb la
col·laboració de lIES Lliçà, amb motiu de
la celebració durant aquest any de lAny
del Llibre i la Lectura.

agost de 2005

VA COMENÇAR EL CICLE DE
XERRADES 6 AUTORS
EXPLIQUEN UN LLIBRE

La revista de Lliçà

Foto: Estela Jiménez

Davant el problema escolar de Lliçà
dAmunt daules amb més de 25 alumnes,
manca despais i risc de la pujada de
ràtio, que tota la comunitat educativa
troba inadmissible, les AMPA dels quatre
CEIP de Lliçà dAmunt van emprendre, el
passat mes de maig, diferents accions
reivindicatives per fer pressió al
Departament dEducació de la
Generalitat, amb el suport de
lAjuntament. El juny es feia públic que,
per al curs 2005-2006, el CEIP Rosa Oriol
tindrà tots els cursos, des de P3 fins a
6è.

Foto: Estela Jiménez

LA GENERALITAT LICITA EL NOU
EDIFICI DEL CEIP MIQUEL
MARTÍ I POL
Després de temps de gestions amb el

Departament dEducació de la Generalitat
per part de lAjuntament, Gestió
dInfraestructures, SA (GISA), empresa
pública de la Generalitat, feia pública, a
través del Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), la licitació del
contracte dobra nova per a la construcció
del CEIP Miquel Martí i Pol, que quedarà
situat a Palaudàries, en uns terrenys cedits
per lAjuntament a la Generalitat. Aquest
era el primer pas per tal de poder adjudicar
lobra, que es va fer el 10 de juny. El termini
dexecució se situa en 13 mesos i mig, amb
lobjectiu que estigui a punt per al curs
2006-07. El pressupost és de 3,7 milions
deuros.

VA CONTINUAR LASFALTATGE
DE CARRERS
En el marc dels convenis entre
lAjuntament i els barris del municipi, es
van asfaltar diferents carrers dels barris
de Can Farell, Ca lEsteper (camí de la
Serra de Ca lEsteper), Ca lArtigues, Can
Salgot i Pinedes del Vallès.

LAPLEC DE SANT BALDIRI VA
CELEBRAR EL 10è ANIVERSARI
Laplec, que va celebrar del desè
aniversari, va comptar amb arrossada,
teatre, missa i cant coral.

JUNY

La revista de Lliçà
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CLOENDA DACTIVITATS DEL
GIMNÀS DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DESPORTS I DE
LESCOLA MUNICIPAL DE JAZZ
El IV Festival de Cloenda dactivitats del
gimnàs del Pavelló Municipal dEsports i
de lEscola Esportiva Municipal de Jazz
va comptar amb 250 participants, que
van oferir exhibicions daeròbic, steps,
tai-txí, cabaret, activitat física per a gent
gran, dansa del ventre i jazz, i van
demostrar així les habilitats adquirides
durant el curs.

LLIÇÀ DAMUNT VA ESTRENAR
PÀGINA WEB
Daquesta manera començava una nova
etapa en la comunicació municipal.
LAjuntament ja està present en la nova
era de les tecnologies de la informació i
la comunicació i vol que el nou web sigui
una eina útil a les mans de tota la
ciutadania de Lliçà dAmunt.

Foto: Estela Jiménez

en els darrers mesos
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CLOENDA DE PASSEJADES PER A
GENT GRAN
Lliçà dAmunt va acollir la cloenda de les
Passejades per a gent gran de la Diputació
de Barcelona. Hi van participar
aproximadament unes mil persones vingudes
de diferents municipis de la província de
Barcelona.

VA COMENÇAR LOFERTA DOCI
NOCTURN PER A JOVES
LAjuntament i grups de joves del municipi
van organitzar una programació dactivitats
lúdiques per a joves anomenada Ona Jove,
que van tenir lloc durant quatre caps de
setmana dels mesos de juny i juliol, en horari
de vespre i nit i repartides entre les tres
centralitats del municipi (la Serra, el Pla i
Palaudàries).

LLICÀ DAMUNT VA CELEBRAR
LA II NIT DE LESPORT
La segona edició de la Nit de lEsport va
tornar a premiar entitats esportives i
esportistes locals per la seva trajectòria
esportiva durant la darrera temporada.

CAROD-ROVIRA VA VISITAR LLIÇÀ
DAMUNT I VA ESCOLTAR LES
PETICIONS DE LEQUIP DE
GOVERN
Lequip de govern es va reunir, al Centre Cívic
Palaudàries, amb el president dERC, Josep
Lluís Carod-Rovira, després de fer-li un
recorregut pel municipi. Lalcalde, Joaquim
Ferriol, va explicar-li la dificultat de
lAjuntament per fer front a uns dèficits
dinfraestructures i dequipaments enormes
tenint en compte el tipus de municipi, el
deute econòmic heretat i les minses ajudes
dadministracions públiques. Lequip de
govern va demanar-li el suport del partit
per tirar endavant diferents aspectes
despecial interès pel poble.

LAJUNTAMENT VA HABILITAR UN
NOU APARCAMENT DE VEHICLES
AL CENTRE URBÀ
LAjuntament ha habilitat uns terrenys
situats entre lIES Lliçà i el torrent Merdanç
com a aparcament de vehicles per als dies
de mercat i per a dies amb activitats
extraordinàries, com ara la Festa Major.
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Fotos: Estela Jiménez

LAjuntament va iniciar les obres de
construcció dun parc públic al barri de Can
Salgot, entre els carrers de Ramon Llull i
Bartomeu Roselló i Porcel.

La revista de Lliçà

Foto: Estela Jiménez

CAN SALGOT TINDRÀ UN PARC
PÚBLIC

en els darrers mesos
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EL CEIP ROSA ORIOL I ANGUERA
VA HOMENATJAR DOÑA ROSA
I VA CELEBRAR LOBERTURA DE
LESCOLA
El CEIP Rosa Oriol i Anguera va celebrar un
acte dhomenatge a la figura de Doña
Rosa (Rosa Oriol i Anguera), mestra molt
estimada pel poble de Lliçà dAmunt i que
va exercir la seva professió entre els anys
1946 i 1966. Aquest acte va servir per
inaugurar aquesta escola de Ca lArtigues
de la Serra, que porta el seu nom.

LLIÇÀ DAMUNT VA TENIR UNA
REVETLLA DE SANT JOAN
Lelevat cost del projecte i la falta
dimplicació de les altres administracions,
van provocar que lAjuntament, dacord amb
els organitzadors, decidís suspendre
lactivitat del Girafoc, després de molts
mesos de treball conjunt, de recerca de
possibles patrocinadors i de fer diverses
readaptacions del projecte inicial. Malgrat
tot, lAjuntament i els impulsors del projecte
van organitzar una revetlla de Sant Joan
que va mantenir lesperit propi del Girafoc,
encara que sense lespectacularitat de la
foguera giratòria ni les activitats que
omplien els dies previs, i va tenir més
afluència de públic que en anteriors
revetlles amb Girafoc.

EL CONTROVERTIT ACCÉS
AL BARRI DE CAN XICOTA
Com sabeu, sestà fent un esforç important per millorar els
accessos als diferents barris. A hores dara, ja sha asfaltat el
camí de Palau que dóna accés a Can Rovira Vell, el tram entre
Can Costa i Pinedes, el tram entre Ca lArtigues i Can Farell i
lenllaç dels barris de la Serra amb la carretera de Caldes.
Aquestes obres, en la seva totalitat, han anat a càrrec de
lAjuntament.

La revista de Lliçà
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Una de les obres que queden pendents és la connexió del barri
de Can Xicota amb la carretera de Granollers, una obra que,
durant els darrers mesos, ha aixecat polèmica, campanya
mediàtica i manifestacions. El resultat de tant enrenou,
tanmateix, és que lobra està encallada i que una millora que
en els altres barris sha pogut realitzar sense que ningú nhagi
qüestionat loportunitat, aquí no sha pogut realitzar.
Com sempre passa quan hi ha un conflicte, ningú té tota la raó.
Hem de creure que lassociació de veïns ha fet tot el que ha fet
perquè creu que té raó, malgrat que els reiterats insults i manca
de respecte envers algunes persones de lAjuntament no són
excusables. I també hem dentendre que si lAjuntament ha
defensat altres propostes deu ser per alguna raó, i no simplement
perquè sí. Tothom sap que el que menys vol un polític és generar
pancartes i mullader. Per tant, si som on som, és per algun
motiu.
Diguem-ho clar: un accés al barri de can Xicota, de doble sentit
i calçada peatonal, com demana lassociació, agradi o no, no es
pot fer de forma immediata per dues raons: perquè cal expropiar
els terrenys de les finques rurals que hi ha a banda i banda cosa
que els propietaris no volen i que porta molt de temps- i perquè
amb el migrat pressupost anual dinversions del municipi shaurà
de fer, forçosament, per fases.

És per això que lAjuntament va proposar donar una solució
immediata asfaltant dos dels accessos al barri amb una amplada
menor per no entrar en conflicte amb els propietaris ruralsde forma que sentrés pel camí de can Riereta i se sortís pel de
can Marlès; i també va proposar elaborar, simultàniament,
lexpedient dexpropiació i el projecte de camí de dos sentits
garantint que, si passat un cert temps els accessos de sentit
únic no funcionaven prou satisfactòriament, tiraria endavant
el projecte de doble calçada per fases. Lassociació de veïns,
però, no hi va estar dacord i va exigir que en els pressupostos
de 2006 hi hagués una partida per a executar el projecte de
dues calçades.
En aquest nou escenari, lAjuntament farà un nou projecte de
doble calçada perquè el de 2003 que mai no es va arribar a
aprovar- era absolutament inviable i manifestament diferent al
que sha fet en daltres barris. Shaurà de negociar amb els
propietaris rurals el temps que faci falta, i avancem que
existeixen dificultats importants en alguns casos. Sexecutarà
lobra per fases, en diferents anualitats. Finalment, en el camí
shaurà perdut loportunitat de tenir una solució aquest mateix
estiu, i la possibilitat de tenir també asfaltada la via més directa
al poble per a molts dels veïns del barri, la de can Marlès.
El que ha de quedar clar a tothom és que aquest Ajuntament,
per responsabilitat envers tots els barris i el conjunt de la
ciutadania, no podrà assignar una quarta part del pressupost
dinversions de lany vinent a un sol projecte quan, en el conjunt
del municipi, hi ha dèficits i problemes tan enormes i urgents.
Tothom, òbviament, pensa en el seu problema, però lAjuntament
té lobligació moral de sospesar els problemes de tots i gestionar
els recursos amb la màxima honestedat, justícia i transparència,
i amb criteris solidaris amb el conjunt del municipi. I així ho
farem.
Lequip de govern municipal
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La Torre del Pla,
Can Xicota i Can Comes
En el pla trobem tres tipologies de masies diferents. Can Comes,
el que entenem com a masia clàssica; can Xicota també clàssica,
però del tipus basilical, i la Torre del Pla, de planta quadrada.

manera, es va anar formant lanomenat raval de can Xicota. La
família Xicota es va mantenir a casa fins al darrer quart del
segle XX.

La Torre del Pla és una masia situada al pla de Lliçà dAmunt,
en una plana fèrtil i molt ben comunicada. Segons alguna
hipòtesi, la Torre del Pla hauria estat el centre duna gran
propietat durant el període romà, posseïda per un patrici de
nom Licius, a partir del qual shauria format el terme que designa
el poble (Licius, Liciano, Lliçà). A lèpoca medieval i moderna,
el monestir de Sant Miquel del Fai gaudia del domini eminent
del mas. Sabem que a finals dels segle XVIII, els tributs que la
població de la parròquia havia de pagar a lesmentat cenobi es
duien a la Torre. Ja aleshores era una masoveria, condició que
ha mantingut durant bona part del segle XX. Per les seves
dimensions i característiques arquitectòniques, els propietaris
de la Torre formaven part dels estaments benestants de la
societat a lèpoca moderna.

Can Comes és una masia situada al pla de Lliçà dAmunt, molt
a prop del riu Tenes, documentada des del segle XIII. A causa
de la mort sense descendència de lhereu del mas, Francesc
Comes, lany 1433 el batlle de la baronia de Montbui va vendre
lheretat a Pere Sabater, pagès de Santa Eulàlia de Ronçana.
En Sabater el va deixar a la seva filla Margarida, la qual es va
casar amb Joan Taxeu, des daleshores anomenat Comes.
Daquesta manera, es va iniciar una nova nissaga que va portar
aquest cognom. Al llarg del segle XVI, la família Comes va
prosperar econòmicament. A més, els Comes van entroncar amb
altres famílies destacades i el patrimoni es va ampliar
notablement. Maria Comes, que va rebre una gran propietat,
es va casar amb Rafael Casanova i Solà, descendent duna família
benestant de Moià i personatge important daquest lloc. Arran
daquest enllaç, Maria Comes es va traslladar a la vila del seu
marit, on hi van néixer els onze fills del matrimoni. Lhereu i
continuador de la branca moianesa i de les propietats de Lliçà
va ser el primogènit, Francesc, mentre un dels altres fills, Rafael
Casanova i Comes, va ser el famós conseller en cap de la ciutat
de Barcelona durant el setge de 1714. Els propietaris actuals
són descendents dels Casanova.
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(extret del col·leccionable Les arrels del nostre poble. Itineraris
pel patrimoni de Lliçà dAmunt)

La revista de Lliçà

Can Xicota és una masia situada al rieral de Lliçà dAmunt, prop
del riu Tenes. Documentada des del segle XIII, lany 1259 Ramon
de Voltraria va establir el mas Xicota a Arnald Carreres, amb el
pacte que dit Carreres hi enviés algun dels seus fills per tal de
cultivar-lo. Efectivament, una filla de lesmentat Arnald, de
nom Maura, i el seu marit, Guillem Burdi, es van instal·lar a can
Xicota. Ben aviat degueren prendre el nom de la casa per a
cognomenar-se. Al llarg dels segles XIII, XIV i XVI, el mas va
créixer mitjançant lestabliment de diverses peces de terra i can
Xicota va esdevenir una de les propietats més notables del
poble. Lhereu Domènec Xicota va formar part dels darrers
governs de lantiga baronia de Montbui (1841-1843). A la segona
meitat del segle XIX, els Xicota van participar en algunes de les
primeres associacions agrícoles de Catalunya (IACSI), alhora
que començaren a arrendar parts de la seva propietat a diverses
persones amb la facultat de poder-hi construir cases. Daquesta

història

LES ARRELS DEL NOSTRE POBLE
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RUTES DE NATURA

Riu Tenes-Bassa del Pardalero

(riu Tenes, font de Can Comes, ermita de Santes Justa i Rufina, ca
lAmell, can Feu i bassa del Pardalero)
DETALLS DE LA RUTA
Riu Tenes: Neix a Sant Quirze de Safaja a la Sauva Negra i, després
de recórrer el tram més de muntanya, arriba a Sant Miquel del
Fai, on forma la gran cascada del Tenes. Aleshores, travessa els
municipis de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà
dAmunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès. Recull les aigües de
torrents com el Merdanç o el Caganell i, a Montmeló, desemboca
al Besòs, juntament amb la riera Seca que ve de Palaudàries.
Font de Can Comes: És una de les fonts més emblemàtiques de
Lliçà dAmunt.

La revista de Lliçà

agost de 2005

Ermita de Santes Justa i Rufina: Lesglésia parroquial de Santa
Justa i Santa Rufina és esmentada el 1702. A causa del
despoblament, el 1432 passa a ser sufragània de lesglésia
parroquial de Sant Julià. Alguns elements arquitectònics
conservats en lactual edifici són dels segles XI i XII i daltres,
potser, fins i tot anteriors.

Ca lAmell, també ca lAmell Gros: És una masia situada en
lanomenada plana de ca lAmell. Forma part del nucli de
població, sempre modest, que es va anar reduint cap a la meitat
dels segles XIV i XV. Avui dia, i des de fa uns anys, ca lAmell
resta abandonada.
Can Feu: Casa pairal, prop del riu Tenes, envoltada per una
arbreda. Cal destacar el plàtan de can Feu, declarat arbre
monumental lany 1992 pel Departament dAgricultura
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Al camí
dentrada, també es conserven bons exemplars de lledoners.
Bassa del Pardalero: És una petita llacuna formada pels rebaixos
duna sorrera ara abandonada, en la qual sha desenvolupat un
especial biòtop semblant al dels aiguamolls del país.

