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NOVES TARIFES D'EL BUS

Des de l'1 de gener estan en vigor les
noves tarifes de transport públic que
regeixen en el Sistema Tarifari Integrat,
del qual forma part Transports de Lliçà
d'Amunt. Aquestes noves tarifes han estat
aprovades pel Consell d'Administració de
l'Autoritat del Transport Metropolità.

MANTENIMENT DELS BARRIS

La Brigada municipal d'obres treballa de
forma rotativa en els diferents barris del
poble, dividits per zones, per fer-ne el
manteniment.

• D'aquesta manera, periòdicament, s'atenen
demandes de manteniment dels barris.

• Les feines de manteniment consisteixen en
la neteja d'herbes de les voreres, les calçades
i les zones verdes, així com la reparació de la
via pública, seguint un ordre de prioritats fruit
de les reunions que mantenen el regidor i els
tècnics d'obres amb els veïns.
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LECTOR DE MICROXIPS PER A
IDENTIFICAR GOSSOS

Des del passat 28 de novembre, la Policia
Local disposa d'un lector de microxips per
a identificar gossos. Aquest aparell ha estat
facilitat per l'Àrea de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona a través del
Programa d'atenció a animals de
companyia, al qual l'Ajuntament està
adherit.

• El lector de microxips permetrà comprovar
si un animal disposa d'aquest sistema
d'identificació i, en cas que l'animal estigui
extraviat, accedir a identificar el seu propietari
mitjançant la base de dades del Col·legi de
Veterinaris de Catalunya.

• Aquest és un primer pas amb vista a iniciar
una futura campanya de control sobre els
animals de companyia al nostre municipi.
Actualment tots els propietaris d'animals
domèstics estan obligats a censar-los i a
tenir-los identificats mitjançant tatuatge o
microxip. A més, segons la normativa vigent,
qualsevol propietari d'un gos de raça o
comportament potencialment perillós
(agressiu, ensinistrat, etc) està obligat a
disposar d'una llicència municipal de tinença
i conducció, a fi i efecte de prevenir la
problemàtica d'accidents i agressions
relacionades amb aquests animals.
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PROGRAMA D'ATENCIÓ ENVERS
LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de novembre, va aprovar el
Programa d'atenció envers la violència
domèstica, el document de treball en què
es basarà l'actuació dels professionals de
la Mancomunitat de la Vall del Tenes que
estan en contacte amb temes de violència
domèstica (serveis socials i sanitaris,
Policia Local...).

• Aquest programa pretén prevenir la
violència contra qualsevol persona i en
especial contra les dones, i evitar les
situacions de risc, a més d'atendre les
persones que denuncien maltractaments
físics, psíquics o sexuals, i informar
adequadament dels passos a seguir i dels
recursos existents.

 • L'aplicació del programa ha de ser
municipal, però el plantejament s'ha fet
mancomunat, perquè els serveis sanitaris
són els mateixos, els serveis socials es
coordinen per diferents treballs i la realitat
dels quatre municipis presenta
característiques similars. Com a fruit del
treball coordinat i consensuat, s'ha elaborat
un protocol d'actuació així com una "guia
pràctica de recursos davant el maltractament".

• També hi ha uns objectius específics: unificar
el tractament que es dóna a les demandes
d'atenció per maltractaments a les dones, als
infants i a la gent gran; crear canals de
coordinació entre tots els agents socials
implicats; crear un model homogeni de
recollida de dades sobre aquest tema; elaborar
un pla d'actuació per a cada cas, incloent-hi,
si és possible, l'atenció a l'agressor i no només
a la víctima, i el compromís de cada municipi
d'oferir un acolliment d'urgència per a totes
aquelles dones i els seus fills que no poden
continuar en el domicili familiar fins que no
es resolguin els problemes.
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ACTIVITATS CULTURALS PER A
LES ESCOLES

L'Ajuntament, a través de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes, destina uns diners a
l'Associació Cultural de Granollers, perquè
els escolars del poble assisteixin a les
activitats culturals per a les escoles que
organitza aquesta Associació.

•Es tracta d'espectacles de música, teatre
i cinema, i visites a museus.

•Les activitats estan dividides per a Educació
Infantil i Educació Primària (cicle inicial, cicle
mitjà i cicle superior).

•Els espectacles d'Educació Infantil es fan
a l'Ateneu L'Aliança i els escolars d'Educació
Primària es desplacen a Granollers, al Centre
Cultural de la Fundació "La Caixa" i als
Cinemes Òscars.
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PARTICIPACIÓ DELS JOVES EN
L'ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL
DE JOVENTUT

Les actuacions de la Regidoria de Joventut
es basaran en el Pla local de joventut que
s'està elaborant i que compta amb la
participació dels joves.

• A partir d'aquest mes de gener, comença
una consulta als joves de la població. Hi
haurà cinc grups, un d'agents socials
relacionats amb la joventut (educadora social,
inseridor laboral, mestres, representants
d'entitats, etc.) i quatre de joves, dividits per
edats, elegits a l'atzar a partir del padró
d'habitants.

• Aquests grups es trobaran i discutiran
sobre la realitat dels joves del municipi en
relació amb temes concrets com l'habitatge,
el treball, l'educació, la cultura, la salut, etc.

• També s'ha fet una anàlisi estadística del
jovent de Lliçà d'Amunt, a partir d'un recull
de dades demogràfiques, d'ensenyament, de
treball, de participació cultural...

• Tot això, juntament amb la visualització
de les polítiques públiques de joventut, ha
de portar a un diagnòstic que permeti
elaborar un pla d'actuacions adequat a les
necessitats de la joventut del nostre poble.

 • Actualment, els preus del bitllet senzill 1
zona és d'1,10 euros i la T-10 zona costa 6
euros.

• El percentatge d'increment de preu és
menor en les targetes multiviatge per tal de
promocionar-les i premiar els usuaris més
fidels.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:

* Calendari 2004 per a tothom:
L'Ajuntament ha editat un calendari que s'ha repartit casa per casa.
Si no us han trobat a casa, us han deixat una nota indicant-vos
que, si el voleu, el podeu passar a recollir per l'Ajuntament. El
calendari, senzill i útil, amb fotografies de la Parròquia de Sant

Esteve de Palaudàries, vol recordar els 1.100 anys de les primeres
referències escrites d'aquest patrimoni històric de Lliçà d'Amunt.

Lliçà en 5 minuts
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Tot i que la situació econòmica és difícil, una de les prioritats de l'equip de govern és les
infraestructures en els barris. Per aquest motiu, la Regidoria d'Obres i Serveis, conjuntament
amb els tècnics municipals, treballa per posar en marxa les diferents obres demanades
per les entitats veïnals i que estan recollides en els convenis firmats en la legislatura
anterior. Les obres començaran el mes de gener i es preveu que acabin el mes de març.

La majoria de les obres previstes són reasfaltatges en els carrers dels barris de Can
Rovira Nou, Can Salgot, Ca l'Artigues i Can Rovira Vell; la reparació de carrers de Can
Farell, Pinedes del Vallès, Can Costa i Can Franquesa; equipaments en zones esportives
de Mas Bo i Can Lledó, Can Xicota, Ca l'Artigues i Pinedes del Vallès; un Parc infantil a
Can Roure, i altres actuacions en diferents barris que estan per determinar.

Ja s'han complert part d'aquests convenis en alguns barris com Palaudalba i Ca l'Esteper.

L'equip de govern vol agrair a la Federació d'Associacions de Veïns de Lliçà d'Amunt la
seva comprensió, treball i col·laboració perquè aquestes obres de millora es puguin dur
a terme en els diferents barris, malgrat les limitacions pressupostàries que patirem l'any
2004.

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
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

IX CROS COMARCAL DE
LLIÇÀ D'AMUNT

Aquest cros consta de dues
modalitats, la local per als
residents a Lliçà d'Amunt i
l'oberta per als que participen
en representació de clubs o
entitats i els no residents a Lliçà
d'Amunt. Es repartiran medalles
als tres primers classificats de
cada categoria, tant en prova
local com oberta.

Dia: DISSABTE 17 DE GENER
Hora: A partir de les 10 del matí
Lloc: Pinar de la Riera
Inscripcions: una hora abans
del començament de la prova a
la zona d'inscripcions.
Més informació: Regidoria
d'Esports (93 860 70 25)

CURSOS DE DJAMBÉ I
DANSA DEL VENTRE

Dins de la programació
d'activitats de la Regidoria de
Joventut per al primer trimestre
de l'any, programada pel Punt
d'Informació Juvenil "El Galliner".

- Curs de Djambé, a càrrec de
Lluís Molas.
Dia: DISSABTES
Hora: de 12.30 a 14 h
Durada: 9 sessions
Lloc: Local Social de Ca
l'Artigues
Preu: 66 euros

- Curs de dansa del ventre, a
càrrec d'Èrica Llopis.
Dia: DISSABTES
Hora: de 18 a 19.30 h
Durada: 8 sessions
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal d'Els Galliners
Preu: 23 euros

Inscripcions: fins al 23 de gener,
al Punt d'Informació Juvenil El
Galliner (Biblioteca)

CINEMA: BOWLING FOR
COLUMBINE

Director: Michael Moore.

Dia: DIVENDRES 16 DE GENER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2
euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

SÒMNITS

Per prendre una copa i gaudir
d'un espectacle en directe.
Monòlegs de concursants de
la primera edició del Concurs
de monòlegs "Som-nits Som-
riures". Actuació del
monologista professional
Martin Pinyol.

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

FESTA DE SANT ANTONI
ABAT

73 anys d'història (1931-2004).

Dia: DIUMENGE 25 DE GENER
- Horari: de 10.30 a 14.30 h
Lloc: Pinar de la Riera
XXII Mostra de bestiar de Lliçà
d'Amunt
Exposició de maquinària
metal·lúrgica, agrícola i tèxtil
en miniatura.
- Hora: 11 h
Lloc: Església Parroquial
Missa solemne
Repar t iment  de panets
- Hora: 11.45 h
Lloc: plaça de l'Església
Benedicció dels animals
Envol de coloms esportius
Cercavila pels carrers del poble
- Seguidament
Lloc: Pinar de la Riera
Refresc per a tothom

Audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Montgrins
- Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Concert de Sant Antoni amb
l'Orquestra Montgrins
- Seguidament
Lloc: Ateneu L'Aliança
Ball de fi de festa amb
l'Orquestra Montgrins
Hi haurà tortells amb sorpresa
i se celebrarà el sorteig d'un
xai, un porc, una espatlla
(pernil) i dos pollastres, en
combinació amb les 3 últimes
xifres del sorteig de l'ONCE
dels dies 26, 27, 28 i 29 de
gener.
Organitza: Comissió de la Festa
de Sant Antoni i Cooperativa la
Lliçanenca

XERRADA SOBRE LES
ENERGIES

Dia: DIMECRES 28 DE GENER
Hora: 18 h
Lloc: recinte municipal d'Els
Galliners
Organitza: Associació Dones
del Tenes
Informació: Imma (93 841 71
12 / 666 72 88 94)
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

CINEMA: EL GRAN
DICTADOR

Director: Charles Chaplin.
Intèrprets: Charles Chaplin i
Paulette Goddard.

Dia: DIVENDRES 30 DE GENER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2
euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

LES ENTITATS
PROPOSEN:

LES OBRES ALS
BARRIS, UNA

PRIORITAT


