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En referència a Mango, tots els grups van
coincidir a dir que la proposta durbanitzar
can Moncau no es veu clara i no sembla
desitjable, que preocupa que pugui comportar
la construcció duna gran autopista pel pla
del Tenes i que lAjuntament hauria de seguir
treballant solucions alternatives. La decisió
respecte a Mango va condicionar la de Biokit:
sestaria dacord a permetre lampliació
durgència que lempresa demana però només
si hi ha contrapartides immediates, com aturar
definitivament el creixement futur cap al torrent
de can Bosch, i contrapartides futures, com
assumir el compromís de trasllat.



LAJUNTAMENT ENCETA UN
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA PER DECIDIR LA
IMPLANTACIÓ INDUSTRIAL AL
POBLE
Un centenar de persones van aplegar-se,
el divendres 15 doctubre, a la sessió
informativa durant la qual lequip de govern
va explicar, amb detall, la situació industrial
a Lliçà, les possibilitats existents i els pros
i contres de les diferents opcions. Tothom
que hi estava interessat va poder entendre
millor què està passant i fins i tot trencar
tòpics.
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EL BUS URBÀ CELEBRA EL 5è
ANIVERSARI

En acabar la sessió informativa, unes
quaranta persones es van inscriure per
participar en els grups de treball de lendemà.
Es van fer quatre grups que van treballar un
qüestionari sobre els polígons industrials del
nucli urbà, la zona de la indústria Figueres,
el sector SECSA i els projectes de Biokit i
Mango.

A finals doctubre, el servei de bus urbà va
celebrar el cinquè aniversari. Durant aquest
temps, els busos urbans han transportat
més de 300.000 passatgers.
El progressiu augment de viatgers i, sobretot,
el fet de donar servei durant les hores dentrada
i sortida dels centres densenyament, ha
obligat a substituir els anteriors vehicles per
uns altres de més capacitat.

A la tarda, els representants de cada grup
de treball (Nucli dIntervenció Participativa),
van exposar tant a lequip de govern com als
grups polítics de loposició les conclusions
del seu treball del matí.
En el moment de tancar aquesta edició,
encara no estava tancada la proposta de
document de conclusions. En el proper Ei!,
un cop shagi exposat la proposta al públic
i presentat el document definitiu, publicarem
les conclusions daquest procés.
Avancem, però, que en relació als polígons
industrials del nucli urbà, Industrial Tenes i
Molí den Fonolleda, tots els grups van estar
dacord a tirar endavant la seva urbanització
i la terciarització dusos permesos. A la zona
de la Indústria Figueres, els grups van apostar
per un ús industrial del pla parcial Figueres
i un ús residencial a lantiga fàbrica de pinso
- on es concentraria laprofitament en planta
baixa i dos pisos- per garantir la totalitat del
corredor ecològic entre Figueres i el raval de
can Pujalt. Sobre el sector SECSA, a la C17, es va apostar per desenvolupar aquest
sector però amb el mínimdimpacte.



El fet de tenir autobusos més grans també
ha obligat a ampliar la parada terminal situada
davant de lAjuntament.
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MESURES PER A UNA MAJOR
SEGURETAT DE CONDUCTORS I
VIANANTS
Amb la intenció de millorar la seguretat de
conductors i vianants, lAjuntament ha
col·locat bandes per reduir la velocitat dels
vehicles i ha pintat els límits laterals
dalgunes calçades.
Concretament, shan implantat mesures al
camí de Palau i als camins de Can Costa a
Pinedes del Vallès i de Ca lArtigues a Can
Farell, a linici daquests barris, quan sacaba
el camí i comença la trama urbana.

PLE
ORDINARI
DEL 30 DE
SETEMBRE
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LAJUNTAMENT SEGUEIX
ACTUANT EN LA MILLORA DELS
CARRERS

LA DELEGADA TERRITORIAL DE
LA GENERALITAT A BARCELONA
VISITA LLIÇÀ DAMUNT

Dacord amb els convenis signats amb les
associacions de veïns, lAjuntament continua
el reasfaltatge dels carrers del municipi. De
la mateixa manera, dóna continuïtat a
algunes voreres.

La delegada territorial de la Generalitat a
Barcelona, Carme Sanmiguel, va visitar
Lliçà dAmunt el dijous 14 doctubre.

Recentment, sha reasfaltat un tram de
lavinguda dels Països Catalans, entre els
carrers de la Indústria i de Pau Claris, al centre
urbà, un tram del carrer de Víctor Català, a
Can Salgot, i la totalitat dels carrers de la
Independència (El Pla), de Costa i Llovera
(Can Salgot) i de lEmpordà (Ca lArtigues).
També sha fet el tram de vorera de davant
del camp de futbol, a lavinguda dels Països
Catalans, així com el tram de vorera del carrer
de Ca lArtigues al carrer del Matarranya, a
Ca lArtigues, i el tram de vorera del carrer
del Torrent Mardans.
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LAJUNTAMENT ADJUDICA LA
GESTIÓ I LA DIRECCIÓ TÈCNICA
DE LES OBRES DURBANITZACIÓ
DEL POLÍGON INDUSTRIAL MOLÍ
DEN FONOLLEDA
Narcís Tusell i Borràs ha guanyat el concurs
per a ladjudicació dels treballs de gestió i
direcció tècnica de les obres durbanització
del polígon industrial Molí den Fonolleda,
dentre un total de 16 ofertes presentades
i admeses.
La proposició econòmica daquesta empresa
és de 261.820 euros.
Els treballs de gestió i direcció tècnica han
de permetre deixar tancada una reparcel·lació
i un projecte durbanització del polígon que
durant més de vint anys no sha sabut resoldre,
a més de contractar les obres i els serveis i
dirigir-ne lexecució sobre el terreny.

Lalcalde, Joaquim Ferriol, va rebre Sanmiguel,
i va explicar-li, sobre el terreny, alguns dels
projectes municipals que requereixen de la
col·laboració de la Generalitat per concretarse com, per exemple, el dispensari mèdic de
Palaudàries, la situació de can Franquesa, les
centralitats i el bus urbà.
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EL PUNT DINFORMACIÓ
JUVENIL AMPLIA ELS SEUS
MITJANS
El Punt dInformació Juvenil (PIJ) sestà
dotant de nou material, la qual cosa millora
els serveis que ofereix.
Shi ha instal·lat un escàner, una regravadora
de cds i una web cam, per facilitar als joves
laccés a les noves tecnologies.
Es treballa per dotar de més informació lespai
dautoconsulta sobre educació, temes socials
i viatgeteca.
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SEGONA EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA A LESPAIOAC
LOficina dAtenció al Ciutadà (OAC) acollirà
una nova exposició fotogràfica sobre Lliçà
dAmunt. Les fotografies de Laura Bartuilli
substituiran les de Màrius Gómez.
Sota el títol Mirant, Laura Bartuilli mostra
la seva particular visió de finestres dedificis
de Lliçà dAmunt.
La nova exposició fotogràfica sinaugurarà
el divendres 12 de novembre, a les 20.30 h.
Es podrà visitar de dilluns a dijous, de 8 a 20
h i divendres, de 8 a 14 h.
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Després dun període dexposició pública sense
reclamacions ni al·legacions, es va aprovar
definitivament, i per unanimitat, la constitució i
els estatuts de la societat limitada Empresa
municipal dobres de Lliçà dAmunt, amb capital
íntegrament municipal. Aquesta empresa té com
a objectius la promoció, gestió, administració i
explotació del Patrimoni Municipal del Sòl a més
de la gestió dactuacions municipals en matèria
dordenació urbanística, obres públiques,
infraestructures i serveis i la programació, foment,
canalització i gestió directa o indirecta de
qualsevol tipus dajudes, subvencions i crèdits
destinats al foment de locupació i la formació
ocupacional. Daltra banda, també sencarrega
de la promoció, assessorament i estudi
diniciatives empresarials, la participació en altres
empreses i la promoció i elaboració dels plans
de viabilitat daltres empreses amb activitats a
desenvolupar anàlogues als objectius de
lempresa. El grup municipal del PSC va exposar
el seu desig que aquesta empresa comenci a
funcionar el més aviat possible.
En relació a leconomia i lhisenda, es van aprovar
definitivament, per unanimitat, els comptes
generals de lexercici del 2003, ja aprovats per
la Comissió Especial de Comptes i exposats al
públic sense obtenir-ne reclamacions.
De la mateixa manera, amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa dHisenda, es va
aprovar inicialment, per unanimitat, la modificació
del pressupost del 2004, degut a una subvenció
de la Diputació de 53.049,60 euros, que suposa
una amortització anticipada dun crèdit i que,
per la normativa, sha de donar com un increment
de la partida de despeses i dingressos. Aquest
acord inicial sexposarà al públic i, si no shi
formula cap al·legació, reclamació o suggeriment,
quedarà aprovat definitivament. També es va
aprovar per unanimitat, amb dictamen favorable
de la Comissió Informativa dHisenda, la baixa
de diferents obligacions pendents de pagament
per un import total de 181.613,54 euros, que
no shauran de pagar i sinclouran dins del
concepte de sanejament. El regidor deconomia
i hisenda, Jaume Ballbé, va explicar que sestà
fent un control de proveïdors i es troben partides
que no shan de pagar perquè ja estan pagades.
El grup municipal de CiU va destacar que això
suposa una modificació del romanent de
tresoreria, la qual cosa és una bona notícia. I,
també es va aprovar inicialment, per unanimitat,
amb el dictament favorable de la Comissió
Informativa dHisenda, la modificació del
pressupost del 2004, ja que shi ha dincloure
el pagament duna factura del 2003 presentada
per Construccions Solius SA per un import de

93.343,90 euros, que no tenia crèdit suficient en el
pressupost corresponent i que també sinclourà dins
del concepte de sanejament. Aquest acord inicial
sexposarà al públic i, si no shi formula cap al·legació,
reclamació o suggeriment, quedarà aprovat
definitivament.
El regidor deconomia i hisenda, Jaume Balbé, va
explicar que una de les tasques de la seva regidoria
és lestudi acurat i revisió dels grans contractes de
subministraments o serveis existents perquè el
ciutadà no hagi de pagar res que pugui estalviar-se.
Ballbé va exposar que, en el cas del de Sorea,
lempresa que té la concessió del servei municipal
daigua, a partir de la proposta de modificació de
les tarifes del servei presentada per lempresa, que
pretenia augmentar el preu de laigua
considerablement, i després duna llarga negociació,
sha aconseguit passar del 14,56% pretès daugment
tarifari que inicialment proposava lempresa, al 2,41%
que finalment ha acceptat. Això fa necessària una
modificació del contracte, que el Ple va aprovar per
unanimitat. Preguntat per loposició, el regidor
deconomia i hisenda va explicar que sha pogut
aconseguir aquest preu perquè no sha acceptat el
cost del kw que proposava lempresa, ni la quantia
de les amortizacions (es pagaven amortitzacions
dinversions que lempresa encara havia de fer), ni
el tipus dinterès, ni, sobretot, el fons de reversió,
que representava calcular dins dels costos dues
vegades lamortització de les inversions, (no sen
crearà més, quedarà adormit i, abans dacabar la
concessió, si ja shan amortitzat totes les inversions
fetes per lempresa, es destinarà a obres de millora).
Pel que fa al de Rubatec, lempresa que recull les
escombraries a Lliçà, el Ple va aprovar, per unanimitat,
donar per acabat el contracte de concessió de la
recollida descombraries que tenia lesmentada
empresa, com a pas previ a la convocatòria dun
nou concurs per a una nova concessió, ja que lactual
va finalitzar labril del 2003, tot i que lempresa
encara ha mantingut i mantindrà el servei fins que
es faci la nova concessió. El regidor de Territori,
Medi Ambient i Promoció Econòmica, Ferran Miralles,
va explicar que, un cop finalitzat el contracte de
concessió, cal fer la liquidació de les obligacions
pendents. En aquest sentit, lAjuntament també ha
revisat a fons el contracte que va heretar de lanterior
equip de govern i defensa que dels 793.000 euros
que reclama lempresa només pertoca pagar-ne
322.258, perquè no sha aplicat correctament la
revisió de preus, perquè la transferència de residus
a la planta de Granollers en comptes de dur-los
directament a labocador no està contemplada en
el contracte i perquè serveis que shan facturat a
banda, com la recollida de verds i voluminosos, són
serveis inclosos en el contracte i, per tant, en el preu
que ja es paga. A més, segons Miralles, lAjuntament
té dret a revisar els comptes fins a quatre anys

Ple

(continua a la pàgina següent)

* Cens dArtistes i Creadors:

Recordem que lAjuntament vol promoure i fomentar els artistes i creadors del municipi
de totes les disciplines artístiques (teatre, dibuix, pintura, música, escultura, etc.). Primer
de tot, cal elaborar-ne un cens. Per registrar-se en aquest cens cal adreçar-se al Punt
dInformació Juvenil El Galliner, situat a la Biblioteca Municipal IES Lliçà, i a lEscola
Municipal de Música LAliança, situada al recinte municipal dEls Galliners. La Regidoria
de Joventut fa una crida especial als joves artistes i creadors dentre 15 i 29 anys, ja que
vol promocionar-los dins del Pla local de joventut, que està en fase delaboració.

PLE
ORDINARI
DEL 30 DE
SETEMBRE

* Concurs fotogràfic Enfoca la Festa Major:
Lliurament de premis i inauguració de lexposició: DISSABTE 6 DE NOVEMBRE, a les 19
h, a la zona dexposicions del Pavelló dEsports.
* Rebuda de lEi!:
Per millorar el repartiment del butlletí dinformació municipal, la Regidoria de Comunicació
sol·licita la col·laboració ciutadana i demana que les famílies que no rebin lEi! ho facin
saber a lAjuntament a través del telèfon 93 841 52 25.
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(ve de la pàgina anterior)

enrera i, en aquest sentit, defensa que, durant
aquests anys, shan pagat 680.439,58 euros
indegudament que lAjuntament actual reclama
a lempresa. Preocupada per la possibilitat
dacord o no i per lopció dels tribunals si no
sarriba a un acord, loposició va preguntar per
lefectivitat daquesta reclamació. El regidor de
Territori, Medi Ambient i Promoció Econòmica
va contestar que es tracta duna reclamació
pertinent, que compta amb un assessorament
intern i extern a lAjuntament. El grup municipal
del PSC va manifestar la seva preocupació per
lelevat cost de labocador i va coincidir amb el
regidor de Territori i Medi Ambient en què cal un
bon programa cívic per conscienciar la gent que
les deixalles que poden recollir-se selectivament
-on guanyem diners- no han danar a labocador
-on perdem diners. Per la seva banda, el grup
municipal del Partit Popular va voler deixar clar
que el fet de revisar els comptes de la recollida
descombraries no suposarà una reducció
daquesta taxa per als contribuents, ja que aquest
servei costa més del que paguen els ciutadans
i la diferència lestà assumint lAjuntament i
suposa més dun 5% del seu pressupost anyal.
El Ple també va aprovar, per unanimitat, diferents
temes urbanístics. En primer lloc, laprovació
inicial de la modificació del Pla General en relació
a lordenació de ledificació aïllada. El regidor de
Territori, Medi Ambient i Promoció Econòmica,
Ferran Miralles, va explicar que calia esmenar
errors, aclarir imprecisions i fer ampliacions de
les normes dedificació aïllada en la zona de
ciutat jardí, que afecta el 90% de la població,
per tal de millorar i ordenar urbanísticament els
barris residencials. Preguntat pel PSC, Miralles
va remarcar que aquesta nova normativa servirà
per a les noves edificacions i que en les
edificacions antigues hi haurà coses legalitzables
i daltres que els propietaris hauran desmenar.
Aquest acord restarà exposat al públic durant
un mes. En segon lloc, es va aprovar
provisionalment la modificació del Pla General
per a lampliació dusos de la zona industrial
clau 13, un cop desestimada una al·legació
presentada durant el període dexposició pública
i vist linforme de larquitecte municipal.
Laprovació definitiva va a càrrec de la Comissió
Territorial dUrbanisme de Barcelona. En aquest
punt, Miralles va tornar a explicar la idea dun
polígon industrial més terciari, que permiti muntar
negocis als lliçanencs i estigui més integrat al
poble. En tercer lloc, es va aprovar
provisionalment la modificació de larticle 71 de
les normes urbanístiques del Pla General en
relació al perímetre regulador de ledificació
aïllada. Aquest acord, que ha daprovar
definitivament la Comissió Territorial dUrbanisme

de Barcelona, saplicarà a les noves edificacions.
Finalment, es va aprovar, de manera provisional,
a lespera de laprovació definitiva per part de la
Comissió Territorial dUrbanisme de Barcelona,
la modificació del Pla General en el sector de Ca
lOliveres. Aquesta modificació, segons Miralles,
intenta aconseguir una edificació més compacte
en aquesta zona del nucli urbà, am lobjectiu
dobtenir més espai públic per als ciutadans i
adquirir la masia com a equipament municipal.
En el punt dAfers Urgents, es va incloure
laprovació de la creació del Consell Municipal
de Cultura. El regidor de Cultura i Cooperació,
Pitu Camps, va justificar lurgència per la
necessitat de convocar aquest consell, a finals
doctubre, per valorar la Festa Major i parlar dels
pressupostos de lany vinent. Aquest punt es va
aprovar per unanimitat.
Aquest Ple va comptar amb dues mocions,
presentades pel grup municipal del PSC. En la
primera, es demanava la creació, a curt termini,
duna deixalleria a Palaudàries. El regidor de
Medi Ambient va recordar que lequip de govern
ja tenia aquesta previsió. La proposta va comptar
amb els vots a favor de tots els partits polítics
municipals. Laltra moció, que va quedar sobre
la taula, feia referència a continuar construint
locals socials als barris on en manquen com Ca
lEstapé, Can Rovira Vell o Can Salgot. La regidora
de Comunicació, Participació Ciutadana i Salut
va proposar deixar el tema sobre la taula i va
proposar a la resta de grups una reunió de treball
prèvia per tractar la qüestió amb profunditat.
En lapartat de preguntes, nhi va haver dels grups
municipals del PSC i CIU. El PSC va preguntar
pels convenis amb els barris per al proper any, la
valoració i el cost de la Festa Major, lasfaltatge
dalguns carrers, la durada del procés de
participació ciutadana en el tema dels polígons
industrials, el protocol de lAjuntament, la desviació
del pressupost en el primer semestre, la
senyalització viària, laparcament de lAjuntament,
la reducció de barreres arquitectòniques, la revista
trimestral i les converses amb Lliçà Sostenible
sobre accessos i temes medioambientals
relacionats amb les indústries. CiU es va interessar
per lenllumenat públic, la parada del bus urbà de
davant de lAjuntament, les hores extres dalguns
serveis municipals, el servei de taxi, la valoració
i el cost econòmic de la Festa Major, el nucli
històric, lexercici tancat del curs passat de lescola
bressol, lestat de brutícia de lentorn dels
contenidors de deixalles, lestat de conservació
de la carretera nova de Lliçà dAmunt a Granollers,
les obres al carrer del Torrent Mardans i lestat
de conservació del camins municipals.

Ple
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

CURSOS DE
GIMNÀSTICA POSTPART
Cursos de gimnàstica per a
la recuperació de lestat físic
que es tenia abans de
lembaràs. Aquestes classes
estan preparades per realitzarse amb el fill o filla.
Durada: 14 sessions
(novembre-desembre; generfebrer; març-abril; maig-juny;
setembre-octubre, i
novembre-desembre).
Dies: DILLUNS I DIMECRES
Hora: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló dEsports
Inscripcions i preinscripcions: de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de
16 a 21 h, al Pavelló dEsports
Preu: 50 euros
Places limitades.
Més informació: 93 860 70
25

CURS DE SALSA
Dia: DIVENDRES, FINS AL
GENER
Hora: de 21.45 a 22.45 h
Lloc: Pavelló dEsports
Inscripcions: de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de
16 a 21 h, al Pavelló dEsports
Preu:abonats al gimnàs,
gratuït; no abonats, 20 euros
Places limitades
Més informació: 93 860 70
25

LES ENTITATS
PROPOSEN:

TALLER DE
MUSICOTERÀPIA
Dies: DIMARTS, DEL 2 AL
30 DE NOVEMBRE
Hora: de 19 a 21 h
Lloc: Sala Polivalent del

recinte municipal dEls
Galliners
Inscripcions: Imma, 93 841
71 12
Preu: segons el nombre de
participants
Organitza: Associació de
Dones del Tenes

SORTIDA AMB BTT
GR-97: Sant Celoni-Lliçà; 45
kms.; 500 m. de desnivell.
Transport: tren. Dificultat:
mitja.
Dia: DIUMENGE 7 DE
NOVEMBRE
Hora de sortida: 7 h
Lloc de sortida: Bar de
lAteneu LAliança
Inscripcions: el dimecres
abans, de 22 a 24 h, al
Pavelló, tel. 93 860 70 25
Organitza: BTT Lliçà dAmunt
Concos

SORTIDA DE NATURA:
SANT BALDIRI, LES
TORRES, ALSINA
CENTENÀRIA I CAN
MONCAU
Recorregut a peu duns 8 km.
amb desnivell poc pronunciat.
Es pararà a esmorzar.
Dia: DIUMENGE 7 DE
NOVEMBRE
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de
lEsglésia
Organitza: Lliçà Sostenible

TALLER DE NOCIONS
FOTOGRÀFIQUES
Al final del taller, es farà un
concurs amb les fotografies
fetes durant el taller.
Dies: DILLUNS, DEL 8 DE
NOVEMBRE AL 13 DE
DESEMBRE

Hora: matins o tardes, segons
les preferències majoritàries
Lloc: Sala Polivalent del
recinte municipal dEls
Galliners
Inscripcions: Imma, 93 841
71 12
Preu: segons el nº de
participants
Organitza: Associació de
Dones del Tenes

Lliçà en 5 minuts
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Ens la creiem... i
us la demanem

XERRADA SOBRE
COMUNICACIÓ
Ni mexplico, ni mentens. El
laberint de la comunicació a
càrrec de Xavier Guix,
comunicador.
Dia: DIJOUS 11 DE
NOVEMBRE
Hora: 20 h
Lloc: Casal dAvis
Organitza: El Ganxo

EXCURSIÓ: CALATAYUD
I MONASTERIO DE
PIEDRA
Dia: DISSABTE 13 i
DIUMENGE 14 DE
NOVEMBRE
Hora de sortida: 7 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Inscripcions: dijous, a partir
de les 17 h
Preu: 69 euros; suplement per
habitació individual: 12 euros
Organitza: Associació Casal
dAvis

ESPECTACLE INFANTIL:
TITELLES
A través del mirall a càrrec
de Tarannà.
Dia: DIUMENGE 14 DE
NOVEMBRE
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: socis, 2euros; no socis,
3,50 euros
Organitza: Ateneu LAliança

En el passat butlletí, dedicàvem leditorial a la participació ciutadana. Des de lequip de govern dèiem, en titulars,
que la participació, ens la creiem i anunciàvem una més que notable bateria de processos participatius que ja
shan fet, que estan en curs o que es faran a curt termini. Un daquests processos, i un dels importants, ha estat
el relatiu a la implantació dindústries a Lliçà dAmunt. Aquest és un tema estratègic i controvertit que fa dues
dècades que sarrosseja al nostre poble, que ha estat objecte de debats importants entre la ciutadania i que
condicionarà fortament el model de poble que tindrem.
Lexperiència està demostrant que participar en la presa de les decisions municipals val la pena. Tenim el convenciment
que els veïns i veïnes de Lliçà que han assistit a la sessió informativa o han participat en els grups de treball hauran
enriquit considerablement les seves opinions: ara saben molt més què està passant realment i potser han trencat
alguns tòpics que altres encara arrosseguen. També han pogut veure un Ajuntament i uns polítics molt més propers,
més humans i força preocupats per les decisions que han de prendre i també han pogut veure que es juga net i
que, per exemple, tot es mira de fer informant amb transparència els grups polítics de loposició. Finalment, han
pogut veure que la seva opinió ha servit de debò i que lequip de govern la recull. És ben clar que qui participa veu
les coses amb més perspectiva, pot entendre les decisions que després es prendran i, fins i tot, pot sentir-les,
dalguna manera, com a pròpies.
Volem agrair la participació a les persones que estan exercint aquest dret, veïns i veïnes de Lliçà que heu volgut
dedicar una part dels vostres vespres i dels vostres dissabtes a ajudar-nos a prendre decisions importants pel poble
o a posar en marxa projectes engrescadors. Moltes gràcies pel vostre ajut.
Volem afegir que això va de debò. Tothom hi és cridat i la gent que encara no sha decidit a participar, ja anirà veient,
a mesura que shi vagi animant, que realment val la pena, que implicar-se en les decisions que marcaran el present
i el futur de Lliçà serveix dalguna cosa i que, a més, us ho passareu bé. I que no heu de tenir cap prevenció: tot
està pensat perquè qualsevol persona (qualsevol!) pugui entendre el que es discuteix i pugui opinar. Lúnica condició
és ben senzilla: les ganes de viure intensament Lliçà dAmunt.
Ben aviat es celebrarà el debat sobre com ha de ser el nou centre de Lliçà dAmunt... també tel perdràs?.
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