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LAJUNTAMENT APROVA EL PLA
LOCAL DE JOVENTUT

LAUGMENT DEL COST DE
LAIGUA OBLIGA A
INCREMENTAR-NE LA TARIFA

El Ple de lAjuntament ha aprovat el Pla Local de
Joventut, leina que sutilitzarà per definir, impulsar
i coordinar les polítiques de joventut que es
desenvolupin a Lliçà dAmunt.
Aquest Pla es basa en tres criteris fonamentals:
la transversalitat de totes les regidories de
lAjuntament, la participació dels joves i el treball
amb altres administracions.
El Pla és fruit dun llarg procés delaboració.
Primer es va realitzar un estudi de la realitat juvenil
del municipi. En segon lloc, es va fer un diagnòstic
de la situació, que ha servit per a concretar un
pla dactuacions.
El Pla dactuacions recull totes les actuacions
que es fan des de totes les regidories de
lAjuntament dirigides directament i indirectament
als joves i algunes actuacions que es promouran
en el futur. Les novetats que es portaran a terme
durant lany 2005 són: un projecte doci nocturn
alternatiu, promoció de joves artistes, un projecte
dequipament juvenil, una guia dentitats i la
planificació dun dispositiu de transició escolatreball.
Tots els joves que estiguin interessats a
col·laborar en el desenvolupament del Pla Local
de Joventut poden posar-se en contacte amb la
Regidoria de Joventut a través del telèfon 93 841
52 25 o ladreça electrònica ramosax@ajllisa.org.
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LA PAVIMENTACIÓ DELS
CARRERS DE PALAUDALBA
COMENÇARÀ PROPERAMENT
Després de veure el quadre de puntuacions de totes
les propostes i tenint en compte linforme tècnic, la
Junta de Govern Local ha adjudicat les obres de
pavimentació dels carrers de Palaudalba a
lempresa Asfaltos del Vallès SA per un import
de 175.730 euros. Així, doncs, properament
començaran les obres dasfaltatge daquest barri.

not í ci es

La Junta de Govern Local ha aprovat un increment
de l1,32% de la tarifa de laigua. Aquest
increment ve donat per laugment, des de
principis daquest any, del cost del
subministrament dAigües Ter-Llobregat.
Lincrement tindrà efectes sobre la facturació del
primer trimestre de lany.
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Les condicions són les següents: un ajut dun
26% del cost de la instal·lació i tota la coordinació
de la instal·lació, la posada en funcionament i la
monitorització posterior, així com la tramitació de
permisos, altres ajuts i la facturació de lenergia
generada a Fecsa-Endesa.
Tres habitatges de Lliçà dAmunt que shi van
acollir al final del 2004 ja tenen les instal·lacions
en funcionament i ja generen electricitat neta.
Les persones interessades poden demanar més
informació a lAjuntament (93 841 52 25).
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LAJUNTAMENT APLICA
MESURES PER PREVENIR ELS
INCENDIS FORESTALS

EL CURS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL ACABA AMB UNA
VALORACIÓ MOLT POSITIVA

La normativa vigent en matèria de prevenció
dincendis forestals a Catalunya determina que
Lliçà dAmunt té un risc elevat de patir un incendi.

El curs dauxiliar dajuda a domicili, que va
començar al setembre, es va cloure el passat 7
de març. Onze persones han acabat el curs -més
que lany passat-, les qual obtindran un certificat
oficial del Departament de Treball de la Generalitat,
que els facilitarà laccés al món del treball.

Per aquest motiu, es prohibeix de fer foc a
menys de 500 metres duna massa forestal fins
a mitjan octubre, es continuarà la preparació i
construcció de franges de protecció a les zones
urbanes que limiten amb boscos, sefectuaran
rutes de vigilància i informació, es disposarà de
llocs daguait, es mantindrà la xarxa de camins
forestals, es netejaran els abocadors incontrolats
i sobligarà els propietaris de parcel·les a
desbrossar-ne la vegetació.
Per a casos com celebracions populars, aplecs,
etc., lOficina Comarcal del Departament de Medi
Ambient emet autoritzacions especials per fer
foc. Cal presentar la sol·licitud en aquesta oficina:
carrer de Roger de Flor, 58 - baixos, de Granollers.
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LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES ENCARA ES
POT SUBVENCIONAR
LAjuntament fa una darrera crida a particulars i
empreses que vulguin instal·lar plaques
fotovoltaiques a lhabitatge o edifici beneficiantse dunes condicions immillorables gràcies al
projecte europeu 100% Renet, en el qual participa
lAdministració local. La data límit per acollir-se
a aquest projecte és el 15 dabril.

Totes les alumnes, persones aturades de més
de 25 anys, la majoria de Lliçà dAmunt, shan
mostrat satisfetes pel desenvolupament del curs
de quasi 500 hores, que ha comptat amb una part
teòrica i una altra de pràctica.
Lacte de cloenda va comptar amb lassistència del
regidor de Promoció Econòmica, Ferran Miralles,
que va agrair el treball del professorat, i de Lola Lema,
assistenta social de lAjuntament, que va explicar les
dinàmiques datenció domiciliària del municipi.
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LLIÇÀ DAMUNT PORTA
MATERIAL SOLIDARI A BÒSNIA
El material recollit a partir duna campanya engegada
fa uns mesos per lentitat lliçanenca La cabra
solidària va sortir de Lliçà dAmunt, el passat 8 de
març, en direcció a Tesanj (Bòsnia-Herzegovina).
Representants de lAjuntament, que dóna suport
a la iniciativa, van acomiadar lanomenat Camió
Solidari, conduït per membres de lassociació
Conductors Solidaris de Catalunya, entre els quals
hi ha un veí de Lliçà dAmunt.
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LAJUNTAMENT HISSA LA
BANDERA TIBETANA
LAjuntament de Lliçà dAmunt va hissar la bandera
tibetana en el balcó consistorial durant tota la
jornada del 10 de març, per solidaritzar-se amb
el poble tibetà i amb la defensa dels Drets
Humans.
Segueix preocupant la contínua marginalització
dels tibetans en el seu propi país i la manera
doperar del govern xinès respecte als Drets
Humans i la llibertat dexpressió i religiosa del
poble tibetà, que són violats sistemàticament i
impunement des de fa 46 anys.
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LLIÇÀ DAMUNT ACULL EL
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
PATINATGE DE PISTA
El Patinòdrom del nostre municipi serà la seu del
Campionat de Catalunya de Patinatge de Pista,
que organitza la Federació Catalana de Patinatge.
El campionat tindrà lloc el dissabte 9 dabril, a
partir de les 10 h.
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UNA LLIÇANENCA GUANYA UN
PREMI LITERARI DÒMNIUM
CULTURAL
La lliçanenca Judit Ortiz ha guanyat el premi
comarcal de poesia de la darrera edició dun
concurs literari dÒmnium Cultural amb un recull
de poemes amorosos titulat Sobreàtic.
Òmnium Cultural editarà aquest recull de
poemes, amb la col·laboració de lAjuntament
de Lliçà dAmunt. Sen farà un tiratge de 1.000
exemplars. La presentació del llibre es farà a Lliçà
dAmunt durant les festes de Sant Jordi.
Ortiz és llicenciada en psicologia i treballa en
una empresa del municipi. És aficionada a la
lectura i lescriptura des de petita. Aquest és el
primer premi que guanya fora de làmbit escolar.
Actualment, està escrivint dues novel·les.

* Convocatòria per formar part de la Comissió de Festes
El Consell Sectorial de Cultura convoca totes les persones que vulguin formar part de la Comissió de Festes, el dijous 7
dabril, a les 20 h, al Pavelló dEsports.
* Jornada de portes obertes a lIES Lliçà
LInstitut dEnsenyament Secundari (IES) Lliçà farà una jornada de portes obertes el dissabte 2 dabril, de 10 a 13 h, abans
de linici del període de preinscripcions.
* Preinscripcions als CEIP i a lIES per a lESO
El període de preinscripcions escolars per al curs 2005-2006 als centres densenyament infantil i de primària Sant Baldiri,
Països Catalans, Miquel Martí i Pol i Rosa Oriol, i lInstitut dEnsenyament Secundari (IES) Lliçà, per a lESO, és del 4 al 15
dabril.
* Termini de presentació de sol·licituds per a la reducció de lIBI a les famílies nombroses
Si la sol·licitud es fa abans del 3 de juny, la bonificació serà efectiva aquest any, però si es fa a partir del 3 de juny i abans
del 31 de desembre, serà efectiva lany vinent.
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SORTIDA DE NATURA

Entorns de Palaudàries

Recorregut de 8 quilòmetres amb poc desnivell.
Centres dinterès: les mines daigua, els ocells i la
vegetació a la primavera.
* Oferta de feina
Dinamitzador/a juvenil per a lÀrea de Joventut de
lAjuntament

Dia: diumenge 3 dabril
Hora i lloc de sortida: 8.30 h des de la plaça de lEsglésia
i 9 h des de Palaudàries
Organitza: Lliçà SOStenible

Tasques a desenvolupar: dinamització i animació
sociocultural juvenil, suport a la gestió de lÀrea de
Joventut de lAjuntament, i gestió del Punt
dInformació Juvenil.

CANTADA

Perfil: persona amb experiència en dinamització
amb joves i coordinació i gestió dactivitats juvenils.

Dies: 3 i 10 dabril
Hora: matí, a partir de les 9.15 h
Lloc: diferents llocs del poble
Organitza: Associació Cor Claverià LAliança

Titulació mínima: batxillerat superior / formació
professional de 2n grau o equivalent. Opcional i
recomanat: diplomatura universitària.
Es valorarà a més:
- Experiència en la gestió dequipaments juvenils
- Experiència professional en la realització
dactivitats de dinamització juvenil
- Experiència en atenció al públic en
lAdministració pública o en el sector privat
-Disposar dalgun títol en educació del lleure,
animació sociocultural i altres estudis relacionats
amb el camp social, educatiu, cultural i
pedagògic.
Horari: 25 hores setmanals, principalment a la
tarda. De dilluns a divendres, amb flexibilitat
per treballar puntualment els caps de setmana.
Presentació de sol·licituds: les persones
interessades poden presentar una sol·licitud i
el currículum a lOficina dAtenció al Ciutadà
de lAjuntament (horari: de dilluns a dijous, de
9 a 14 h i de 16 a 20 h, i divendres, de 9 a 14
h), fins al 15 dabril inclòs.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
EL RACÓ DEL CONTE

La història del ratolí de la biblioteca

Conte inventat i narrat per Joana Moreno i dibuixat
per Begonya Hernández. Festa del 3r aniversari.
Soferirà berenar a tots els nens i nenes que hi
assisteixin, els qual també rebran un regal.
Dia: divendres 1 dabril
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: les AMPA dels quatre CEIP

agenda

Caramelles de Pasqua

ACTIVITAT ESPORTIVA

1r Open de BTT infantil

Per a nens i nenes de Lliçà dAmunt i de la comarca
del Vallès Oriental. Premis als tres primers
classificats de cada categoria, masculí i femení
(infantil 91/92, aleví 93/94, benjamí 95/96,
prebenjamí 97/98 i minibenjamí, 99/00). Reglament:
casc obligatori, autorització dels pares o tutors
per als menors de 14 anys i assegurança escolar
de 3 euros en cas de no tenir llicència federativa.
Dia: diumenge 3 dabril
Hora: 10 h
Lloc: Parc de Can Godanya
Inscripcions: una hora abans de la prova
Preu: 3 euros
Més informació: 93 841 69 43 (Miquel)
Organitza: Club de BTT
CURSOS

Anglès de supervivència, microgimnàs
i teatre

Anglès de supervivència (1r i 2n nivell); microgimnàs
(matí i tarda).
Informació i inscripcions: Imma (93 841 71 12)
Organitza: Associació Dones del Tenes
CURS

Conèixer Catalunya

Centres Cívics:
un pas més
Una de les riqueses principals dun poble és la implicació i la participació dels
seus ciutadans i ciutadanes en la vida social, cultural i política. Nosaltres pensem
que els centres cívics són una manera de canalitzar les relacions entre persones,
grups i entitats i així, anar teixint una xarxa social i humana potent.
Al mateix temps els centres cívics pretenen aproximar ladministració al ciutadà,
fent que latenció segui propera, sense barreres i de confiança. Per això, seguint
el model dels tres sectors territorials, lobjectiu de lAjuntament és potenciar els
centres cívics de Palaudàries, la Serra i més endavant el Pla, per apropar el serveis
a les persones.
En aquest sentit, en el mes de març han estat contractades dues dinamitzadores
pels centres cívics de Palaudàries i Ca lArtigues. El seu paper és molt important
per ajudar a consolidar aquesta xarxa social que hem comentat, afavorint lactivitat
pels diferents sectors dedat, recollint els interessos del màxim nombre de persones
per tirar-los endavant, coordinant les activitats que sen derivin i col·laborant al
màxim amb les associacions i entitats del sector.
Amb la incorporació daquesta figura comença una nova etapa en la gestió dels
centres cívics.

Curs dintroducció a la cultura catalana. Consta
de 8 sessions i sadreça a persones amb
coneixements bàsics de català.
Dia: dimarts, a partir del 12 dabril
Hora: de 19.30 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental
i Associació Conèixer Catalunya

Carrer d'Anselm 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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