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EL POBLE TINDRÀ MÉS
ACTIVITAT ECONÒMICA I
INDUSTRIAL
A partir del tancament de la fàbrica de
pinsos Agrovic, situada a l'extrem nord
del centre urbà, l'Ajuntament ha aprovat
la suspensió de llicències en els terrenys
que ocupa i, durant els propers mesos,
reformularà urbanísticament l'aprofitament
d'aquests terrenys.
• Segons els regidor de Territori, Ferran
Miralles, la intenció de l'administració local
és que, enlloc d'una sola empresa de baix
rendiment i molesta per al veïnat, hi puguin
prosperar diverses i variades empreses,
compatibles amb l'ús residencial, que prestin
serveis al poble, que puguin generar més
llocs de treball i que donin resposta a la
demanda de parcel·la industrial petita.
• D'altra banda, tot està a punt per iniciar
les obres d'urbanització del polígon industrial
Tenes, a l'est del Pinar de la riera. Les obres
començaran aviat i comportaran, a la tardor,
un arranjament del llit del riu Tenes per
minimitzar el risc d'inundacions tant del
polígon industrial com del nucli urbà.
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EL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT PRESENTA
OFICIALMENT EL PROJECTE DEL
NOU EDIFICI DEL CEIP MIQUEL
MARTÍ I POL
La presentació oficial del projecte de
construcció del nou edifici del CEIP Miquel
Martí i Pol, el passat 13 de febrer, va
comptar amb la presència de representants
del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, l'Ajuntament, els arquitectes
que han dissenyat el projecte i el
professorat i l'AMPA de l'escola.
• L'edifici estarà situat a Palaudàries, sobre

una parcel·la d'uns 12.000 metres quadrats,
de zona agrícola, amb límit urbà. Tindrà molta
vista i els desnivells s'han aprofitat per
estructurar-la en quatre zones: l'edifici de
primària; l'edifici de pàrvuls; l'edifici
administratiu i de cuina i menjador; i la zona
del gimnàs, la biblioteca i de l'AMPA.
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LA MASIA DE CAN SALGOT, NOU
COL·LEGI ELECTORAL
La Masia de Can Salgot substituirà el local
social de Mas Bo i Can Lledó com a col·legi
electoral. Els barris que en les anteriors
eleccions van votar en el col·legi electoral
situat al local social de Mas Bo i Can Lledó,
en les properes eleccions hauran de ferho a la Masia de Can Salgot, situada als
números 24-52 del passeig de Can Salgot.
• Per a les Eleccions Generals del proper 14
de març, a causa de l'augment del cens
electoral, és necessària la creació d'una nova
mesa, que correspondria al col·legi electoral
situat al local social de Mas Bo i Can Lledó.
A més, a cada mesa hi ha d'haver dues urnes,
per al Congrés i per al Senat. Per tot això i si
es té en compte les dimensions reduïdes
d'aquest local social, l'Ajuntament ha decidit
substituir aquest lloc per un altre, la Masia
de Can Salgot, com a col·legi electoral.
• Els electors que el dia de la votació no
siguin al poble o no puguin anar al col·legi
electoral, poden votar per correu, després
d'haver-ho sol·licitat a l'oficina de Correus,
abans del 4 de març.
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L'AJUNTAMENT PRESENTA LES
ACTIVITATS D'ENGUANY DEL
PLA D'IGUALTAT
En aplicació del Pla d'Igualtat, l'Ajuntament
programa anualment, des de les diferents
regidories, activitats que promouen la
participació de dones i homes amb la
intenció de millorar la relació i
conscienciar de la igualtat entre gèneres.
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• Les primeres activitats d'aquest any es
faran al voltant del 8 de març, quan se
celebra el Dia Internacional de la Dona
Treballadora.
• La Regidoria de Serveis Socials ha editat
un díptic amb tota la programació d'enguany
del Pla d'Igualtat.
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EL SERVEI DE TRANSPORTS
URBANS CONTINUA LES
MILLORES
El passat mes de febrer, l'Ajuntament va
incorporar un nou bus per reforçar el servei
de transports urbans durant la franja horària
del migdia, quan hi ha més desplaçaments.
• Aquest vehicle, de 36 places, més que les
dels altres vehicles de la flota se substituirà
per un altre d'encara més capacitat tan bon
punt s'hagin asfaltat alguns carrers entre
barris.
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L'AJUNTAMENT SIGNA UN
CONVENI DE SUPORT A LES
POLÍTIQUES LOCALS DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt juntament
amb set ajuntament més de la comarca i
el Consell Comarcal han signat un conveni
de suport a les polítiques locals de
cooperació al desenvolupament, gestionat
per la Diputació.
• A partir d'aquest conveni, l'Ajuntament ha
destinat 1.000 euros per al projecte
d'implantació de les oficines cadastrals
municipals al Nord de Chinandega (Nicaragua).
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EL RACÓ DEL CONTE ES
TRASLLADA A LA BIBLIOTECA
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CANVIS PER A LA MILLORA DE
LA CIRCULACIÓ I LA SEGURETAT
ESCOLAR
Des del passat 16 de febrer, els carrers de
Lleida i Girona han canviat el sentit de la
direcció i tenen un únic costat
d'aparcament. L'objectiu d'aquests canvis
és millorar la circulació del carrer de Folch
i Torres i la seguretat dels alumnes del
CEIP Miquel Martí i Pol.
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LLIÇÀ D'AMUNT AJUDA ELS
DAMNIFICATS DEL
TERRATRÈMOL DE L'IRAN
L'Ajuntament ha destinat 1.500 euros a un
projecte del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per ajudar als
damnificats del terratrèmol que va haverhi el desembre a la ciutat de Bam, a l'Iran.

L'activitat El racó del conte, que organitzen
les AMPA de les escoles del poble, cada
primer divendres de mes, a les 17.30 h, en
una de les escoles, s'ha traslladat a la
Biblioteca; manté la mateixa data i horari,
tot i que en alguna ocasió poden variar en
funció d'altres activitats que es
desenvolupin a la biblioteca.
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L'AJUNTAMENT REP UNA
SUBVENCIÓ PER AL
REASFALTATGE DE LA ZONA DEL
MERCAT SETMANAL
L'any passat, l'Ajuntament va reasfaltar els
carrers on s'ubica el Mercat setmanal, una
actuació cofinançada entre la Direcció
General de Comerç de la Generalitat i
l'Ajuntament. La subvenció rebuda per la
Direcció General de Comerç ha estat de
3.980,28 euros. Un 87,8% dels marxants
(94 de 107) van signar per donar suport a
aquesta iniciativa municipal.

* Ampliació de l'horari de l'oficina local de l'Organisme de Gestió
Tributària:

A partir de l'1 de març, totes les oficines i departaments de l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona tindran un únic horari d'atenció al ciutadà: els dies laborables,
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Per tant, l'oficina local d'aquest organisme obrirà
mitja hora abans del que ho feia fins ara.

* IMSERSO 2004-2005:

Les persones que vulguin participar en aquest programa de vacances per a la tercera edat
poden passar pel Casal d'Avis a recollir l'imprès de sol·licitud. Si es volen acollir al conveni
subscrit per l'Ajuntament hauran de retornar l'imprès emplenat al mateix Casal d'Avis, el
qual trametrà la sol·licitud; si no, hauran de portar la sol·licitud a alguna oficina de Benestar
Social de la Generalitat.

* Oferta de servei de bar:

- Servei de bar durant l'Aplec de Sant Valerià, que se celebrarà
el cap de setmana 24 i 25 d'abril. Informació i demandes: Regidoria de Cultura.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:
CONFERÈNCIA:
CONCILIACIÓ DE LA
VIDA LABORAL I
FAMILIAR
A càrrec de Cèlia Suay,
professora titular de la facultat
de Ciències Polítiques de la
UAB. Hi ha servei de cangur,
però cal sol·licitar-lo abans del
6 de març al telèfon 93 860 72
19.
Dia: DILLUNS 8 DE MARÇ
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca
Preu: 27 euros
* Dins del programa d'activitats
d'enguany del Pla d'Igualtat.

SOPAR DE GERMANOR,
RECITAL POÈTIC I BALL
Amb la presència de la regidora
de Serveis a les Persones,
Emília Soler, la regidora de
Dona i Igualtat de l'Ajuntament
de Mollet del Vallès, Anna Díaz,
i la poetessa Mercè Bastida.
L'animació anirà a càrrec del
Grup Palau.
Dia: DIVENDRES 12 DE MARÇ
Hora: 21 h
Lloc: CEIP Països Catalans
Inscripcions: fins al 9 de març
a l'Ajuntament, la Biblioteca i el
Casal d'Avis.
Preu: 15 euros.
Organitza: Associació de Dones
del Tenes i Centro Cultural
Andaluz y Extremeño
Col·labora: Ajuntament
* Dins del programa d'activitats
d'enguany del Pla d'Igualtat.

TALLER: CUINA PER A
JOVES
A càrrec d'Alifrés, SA
Dies: DIMECRES, DEL 17 DE

MARÇ AL 28 D'ABRIL
Hora: de 20 a 22 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Inscripcions: fins al 16 de març
a l'Ajuntament
Preu: 20 euros
* Dins del programa d'activitats
d'enguany del Pla d'Igualtat.

TEATRE: DONES COM JO
Heroïnes de Segarra a càrrec
de la Companyia de Teresa
Cunillé.
Dies: DIUMENGE 21 DE MARÇ
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda anticipada fins al 10 de
març a l'Ajuntament, la
Biblioteca i el Casal d'Avis.
Preu: 3 euros; joves (de 12 a
29 anys) i gent gran (majors
de 65 anys), menors de 12
anys, gratuït.
* Dins del programa
d'activitats d'enguany del Pla
d'Igualtat.

SORTIDA AL TEATRE
El retablo de las maravillas a
càrrec de la companyia Els
Joglars, a la Sala Fabià
Puigserver del Teatre Lliure
de Barcelona. En les properes
sortides al teatre s'anirà a
veure Maria Rosa i Il Mondo
della luna.
Dia: DIVENDRES 26 DE
MARÇ
Hora de sortida: 19.30 h
Lloc de sortida: davant de
l'Ajuntament
Inscripcions: abans del 15 de
març a l'Ajuntament de 9 a 14
h
Preu: 22.50 euros

ENTRADES PER AL
FÒRUM BARCELONA
2004
Informació: Regidoria de
Cultura

Lliçà en 5 minuts
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LES ENTITATS
PROPOSEN:
SÒMNITS: MONÒLEGS
Dia: DIVENDRES 5 DE MARÇ
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: gratuït
Organitza: Ateneu L'Aliança

ESPECTACLE INFANTIL:
TITELLES
Dia: DIUMENGE 7 DE MARÇ
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis 2 euros i no socis
3,50 euros.
Organitza: Ateneu L'Aliança

RACÓ DEL CONTE
Per a nens i nenes de parvulari
i cicle inicial.
Dia: DIVENDRES 5 DE MARÇ
Hora: 17.30 h
Lloc:Biblioteca
Organitza: AMPA escoles.

CINEMA: GRANUJAS DE
MEDIO PELO
Dia: DIVENDRES 12 DE MARÇ
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

XERRADA SOBRE LA
BTT: MECÀNICA
Dia: DIMECRES 10 DE MARÇ
Hora: 21.30 h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt Concos

Dues escoles
bressol i
municipals
El proper mes de setembre Lliçà d'Amunt tindrà dues escoles bressol, totes dues municipals.
Després d'anys d'espera, l'Ajuntament posarà en funcionament la segona escola bressol, que se
situarà a Palaudàries, annex al centre cívic que s'està construint i prop del futur edifici del CEIP Miquel
Martí i Pol. D'aquesta manera, va prenent forma la centralitat de Palaudàries.
Aquestes dues escoles bressol incorporaran una novetat, que satisfarà una demanda de la ciutadania
de fa molt de temps: l'escolarització de lactants (nens i nenes de 0 a 1 any).
L'actual Escola Bressol l'Espurna, situada a l'edifici de la Rectoria, tindrà capacitat per a 74 infants,
distribuïts de la manera següent: una aula de lactants (8 nens), dues aules d'1 a 2 anys (26 nens) i
dues aules de 2 a 3 anys (40 nens).

TALLERS

La nova Escola Bressol, situada a Palaudàries, tindrà una capacitat per a 82 infants, distribuïts en
dues aules de lactants (16 nens), dues aules d'1 a 2 anys (26 nens) i dues aules de 2 a 3 anys (40
nens).

Country, trapezi fix, ioga i tennis
taula.

Paral·lelament, s'augmentaran les places d'educadors/es fins a 22, i de cuiners/es (2) i ajudants/es
de cuina (2), per treballar en els dos centres.

Organitza: Ateneu L'Aliança
Informació: Ateneu L'Aliança

L'horari serà el mateix que fins ara: de 7.30 a 17.30 h.

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
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