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ELECCIONS AUTONÒMIQUES: A
LLIÇÀ TAMBÉ GUANYEN PES
ERC, PP I ICV-EUiA

PETICIÓ DE SUBVENCIONS PER
A PROJECTES AL FEDER

L'ESCOLA DE MÚSICA CREIX
MÉS DEL 50% EN DOS ANYS

L'AIGUA DE LA FONT DE CAN
COMES NO ÉS POTABLE

L'Ajuntament ha presentat projectes
estratègics per a Lliçà d'Amunt als Fons
Estructurals de Desenvolupament Regional
(FEDER) per obtenir-ne subvencions:
l'enllumenat públic dels barris de Ca l'Esteper,
Pineda Feu, Can Farell i Can Salgot;
l'endegament del riu Tenes (àrea de major
risc d'inundacions de la conca del Besòs),
i neteges de boscos i torrents per protegir
els barris contra incendis forestals.

En els dos darrers cursos, l'Escola
Municipal de Música L'Aliança ha
incrementat el nombre d'alumnes en més
del 50%.

El resultat de l'anàlisi efectuada pel
laboratori d'Aigües de Barcelona obliga
l'Ajuntament a clausurar, temporalment, la
font.

 Fa dos cursos, l'Escola de Música va
comptar amb 109 alumnes; el curs passat,
van ser 138 i, aquest any, hi ha 168 alumnes
matriculats.

 Segons els límits de potabilitat de la nova
normativa, la font de Can Comes incompleix
alguns paràmetres químics i microbiològics.

Respecte a les eleccions anteriors, les de 1999,
tant CiU (38,07% a 28,82%) com el PSC (36,72%
a 32,02%) han perdut pes a Lliçà d'Amunt. La
major davallada dels primers, els ha fet perdre
l'hegemonia i ha donat la victòria al PSC. El
partit que més ha crescut a Lliçà és ERC (8,81%
a 17,09%), que arrabassa àmpliament la tercera
posició al PP (9,75% a 13,56%). ICV-EUiA
creixen moderadament (5,09% a 6,64%).

 L'Escola de Música està organitzant dos
cursos: un de música moderna, on es
treballaran la guitarra elèctrica, el baix elèctric
i la bateria, i un de música tradicional, on es
treballaran la gralla i el timbal.

 Als col·legis electorals de Mas Bo-Can Lledó i de
Ca l'Artigues guanya el PSC mentre que al del CEIP
Miquel Martí i Pol ho fa CiU. ERC supera el PP al centre
urbà mentre aquest guanya als barris de la Serra. La
participació ateny el 56,20%.
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L'equip de govern ha aconseguit que la
Generalitat no apagués l'enllumenat de Ca
l'Esteper, Can Farell, Pineda Feu, Can Salgot
i zones concretes d'altres barris, on hi havia
expedients oberts perquè diferents aspectes
de l'enllumenat públic no estaven dins la
llei.
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 La Generalitat demanava solventar el
problema abans de sis mesos, però això era
impossible d'assumir, ja que el cost total de
les accions a fer és de 4'5 milions d'euros.
S'ha elaborat un Pla d'adequació d'enllumenat
públic, per adequar-lo a la llei, que proposa
resoldre els problemes progressivament, en
els propers quatre o cinc anys, i que és més
fàcil de finançar. El Departament d'Indústria
de la Generalitat ha acceptat aquest pla.

El conveni promou els Premis a les millors
iniciatives empresarials, l'oficina permanent
del Servei Local d'Ocupació o el Prospector
d'empreses i tutor d'inserció. El finançament
de les accions es comparteix entre els
participants: els ajuntaments integrants,
la Generalitat i la Diputació, a més de la
Unió Europea.

NOVA OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
La Recepció de l'Ajuntament s'està organitzant
com a Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), que
ocuparà l'espai actual i l'antiga Sala de Plens.
Aquesta oficina començarà a funcionar a
partir de l'1 de desembre i anirà ampliant els
seus serveis progressivament.
 Desdel'OAC,actualmentformadaperquatrepersones,
s'atendrà tothom, d'una manera més àgil i personalitzada,
es donarà informació, es faran tràmits diversos, s'atendran
les queixes i les instàncies i es programaran les visites.
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RESTAURACIÓ DE LA
PARRÒQUIA DE PALAUDÀRIES
L'equip de govern ha salvat, in extremis,
una subvenció que es perdia i ha aconseguit
apuntalar la Parròquia de Sant Esteve de
Palaudàries i restaurar-ne el comunidor.
Feia anys que se'n parlava i després ningú
no se'n va ocupar. Les referències escrites
d'aquesta parròquia daten de fa 1.100 anys.

PLA D'ADEQUACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC

L'any que ve començaran alguns
arranjaments, els quals s'han pressupostat
en 255.000 euros. El finançament es repartirà
entre la subvenció del FEDER, les
contribucions especials i l'aportació municipal.
 A finals del 2004, s'arranjarà l'enllumenat
públic de Ca l'Esteper i Pineda Feu, que té un
cost d'1,7 milions d'euros.

UN CONVENI PER AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
L'OCUPACIÓ LABORAL

 Aquesta col·laboració permet dur a terme
accions comunes relatives al
desenvolupament econòmic i al treball, les
quals serien difícils de finançar individualment
a nivell municipal.
 Enguany, l'Ajuntament ha aportat 1.978,96
euros per finançar part de les accions
previstes per a aquest any.

 L'Ajuntament avisa d'abstenir-se de beure
aquesta aigua i demana que no es malmeti
la senyalització col·locada per informar la
població, com lamentablement ha succeït
darrerament.
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LA PROGRAMACIÓ DE NADAL
JA ÉS A PUNT
L'Ajuntament ja té enllestida la programació
de les festes de Nadal d'enguany, que arriba
a les cases juntament amb aquest butlletí.
El programa també inclou activitats
nadalenques que organitzen entitats del
poble.
 Enguany, destaca la IV edició de la Fira de
Nadal, el cap de setmana 20 i 21 de
desembre, a la plaça Catalunya, en la qual
participaran artesans locals i, com a novetat,
comerciants locals i activitats paral·leles.
 També tindrem Festa de Cap d'Any, a partir
de la 1 de la matinada, al Pavelló d'Esports,
amb ball amb orquestra, cotilló i consumició
gratuïta, al preu de 10 euros.
 Hi haurà un innovador Concert de Cap
d'Any organitzat per l'Escola Municipal de
Música L'Aliança i tampoc faltarà la cavalcada
de Reis.

* Horari de desembre i gener del Casal d'Avis:

Arriben dies festius i l'horari del Casal d'Avis variarà una mica: el dissabte 6 i el dilluns 8 de desembre,
només obrirà de 15 a 18 h; els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any estarà tancat; el dia 31 de desembre
i el dia 6 de gener obrirà al matí, però a la tarda només ho farà
de 16 a 19 h, i el dia 7 de gener, només obrirà de 16 a 19 h.

* Alfabetització d'adults:

Les persones que hi estiguin interessades han de posar-se en contacte amb Serveis Socials (93 841 52 25)

* Oferta de feina:

Residencial Mas Bo, una residència geriàtrica ubicada a Lliçà d'Amunt, necessita auxiliars de geriatria i
personal de neteja. Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae a INPROSS: Avda.
Torreblanca, 2-8, 3a planta, despatx 11, 08190 Sant Cugat del Vallès.

*Publicació d'informacions a l'EI!:

Les entitats que tinguin informacions susceptibles de ser publicades en aquest butlletí trimestral que edita
l'Ajuntament, poden fer-les arribar al correu electrònic gravinm@ajllisa.org
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LAJUNTAMENT
PROPOSA:
XERRADA SOBRE
L'AUTOESTIMA

RACÓ DEL CONTE
Noemí Caballé serà
l'encarregada d'explicar els
contes als nens i nenes del
poble.

Dia: DIMECRES 3 DE DESEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Sala Polivalent del recinte
municipal d'Els Galliners
Organitza: Pla d'Igualtat.
Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Dia: DIVENDRES 5 DE DESEMBRE
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Organitza: les AMPA dels CEIP
Sant Baldiri, Països Catalans i
Miquel Martí i Pol.

XERRADA SOBRE
AFECTIVITAT I
SEXUALITAT EN INFANTS
DE 6 A 12 ANYS

SÒMNITS: CIRC AERI
AMB CIA. KARAM I DJ
PEP ONE (MÚSICA DE FA
UN TEMPS)

A càrrec de Pepi Aldaguer,
pedagoga de la Diputació. Dins
del programa de xerrades de
formació per a pares i mares.

Per prendre una copa i gaudir
d'un espectacle en directe.

EXCURSIÓ "PRENADAL"
A LA SEGARRA
Visites al Monestir de Sant
Ramon, "l'Escorial de la Segarra"
i a la casa de formatges "El
Pastoret de la Segarra", i dinar de
Nadal a la sala de festes Bogart,
amb ball, espectacle i berenar.
Dia: DISSABTE 13 DE DESEMBRE
Hora: 7.45 h (Cruïlla)
8 h (Casal d'Avis)
Preu: 27,50 euros per als socis
del Casal d'Avis i 30,50 euros per
a les persones que no ho siguin
Inscripcions i informació: Casal d'Avis,
dimecres i dijous(93 841 61 55)
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LES ENTITATS
PROPOSEN:

A càrrec de la psicòloga
Esmeralda Ponde Rius.
Adreçada a adults.

Dia: DIMECRES 3 DE DESEMBRE
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Sant Baldiri
Organitza: Comissió de
Prevenció i Salut de la Vall del
Tenes, Comissió de Formació
de Pares i Mares de Lliçà
d'Amunt, les AMPA dels CEIP
del municipi, Escola Bressol
L'Espurna, els CEIP del poble i
l'Ajuntament.

Lliçà en 5 minuts

Dia: DIVENDRES 5 DE DESEMBRE
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

XERRADA SOBRE CANT
GREGORIÀ
Dia: DIMECRES 10 DE DESEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: recinte municipal d'Els Galliners
Organitza: Associació Dones del Tenes
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.
Informació: Imma (93 841 71 12 /
666 72 88 94).

SORTIDA AL MUSEU DE
L'ERÒTICA I VISITA
GUIADA A UN SEX-SHOP
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99).
Places Limitades.
Organitza: Associació Dones del Tenes

CINEMA: TO BE OR NOT TO BE
Director: Ernest Lubitsch;
actors: Carole Lombard i Jack
Benni.

Dia: DIVENDRES 12 DE DESEMBRE
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2 euros.
Organitza: Ateneu L'Aliança

CONCERT
Contes i música: El carnaval
dels animas (concert familiar);
Escola de Música de Barcelona.
Teloners: Cor Jove de Riells del
Fai. Dins del Cicle de Concerts
de Tardor'03.
Dia: DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
Hora:18 h
Lloc: La Fàbrica de Santa Eulàlia
Preu: 3 euros; nens menors de
12 anys, gratuït.
Organitza: Fundació Arts
Musicals de la Vall del Tenes

TALLERS DE NADAL
Taller de Ceràmica (pessebres,
Santa Claus i guarniments); per
a infants, divendres, petits: de
17 a 18,30 h, i grans: de 18,30
a 20 h.
Taller de Pintura decorativa
(ninots i guarniments de Nadal
fets amb testos, per al teu jardí):
per a adults, dimarts, de 19 a
21 h.

CAP A LA
QUARTA!

Organitza: Aula Artística
Per a més informació:
Aula Artística, tel. 93 860 70 01,
de les 5 de la tarda a les 8 del
vespre.

Un cop garantit que la tercera escola, la de Martí i Pol, es començarà a
construir, ben aviat, a Palaudàries, l'Ajuntament ha pitjat l'accelerador i acaba
de fer la cessió, al Departament d'Ensenyament, dels terrenys on s'ha de
construir la quarta escola.

SORTIDA MATINAL

El quart CEIP es farà a Ca l'Artigues, en el gran solar que hi ha entre els carrers
de la Marina i Matarranya. És força probable que l'any vinent, mentre s'espera
la contrucció de l'escola definitiva, ja s'aixequi a la zona un petit edifici provisional
per acollir els cursos que es preveu que no càpiguen a les escoles actuals.

Valldeneu-La Trona. Adreçada
a persones caminadores. El
transport és particular. No cal
apuntar-se. Cal portar esmorzar.
Dia: DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
Hora: 7.45 h (des del Pavelló
d'Esports)
Organitza: UEC Vall del Tenes

Aquesta escola és el primer pas de la tercera centralització (la segona és la
de Palaudàries) que està dissenyant l'equip de govern. L'escola s'acompanyarà
d'escola bressol, locals comercials, habitatge protegit i altres equipaments.

Carrer dAnselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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