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Lliçà cap amunt
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha estat un dels tres
finalistes de la 17a edició del Premi Arrel de butlletins
municipals dels Premis de Comunicació de la
Diputació de Barcelona 2005, on es va presentar amb
les dues publicacions periòdiques i informatives
editades per l'administració local: el butlletí Ei! i la
revista La revista de Lliçà, que es complementen
com a mitjans de comunicació municipals.
Des del primer dia, l'Ei! ha sortit puntualment cada
15 dies per arribar a totes les cases de Lliçà d'Amunt
amb l'objectiu d'informar del dia a dia del municipi,
tant a nivell de notícies com d'agenda, amb un format
pràctic i ràpid de llegir. D'altra banda, amb La revista
de Lliçà hem pretès fomentar l'anàlisi i la reflexió
entorn d'un tema concret del nostre poble, obrint
espais de participació.
La comunicació i la participació no es fan d'un dia
per l'altre, no es pot improvisar, hi ha d'haver una
voluntat política ferma de tirar-ho endavant i treballar
de valent. Al llarg d'aquest temps hem anat construint
i millorant espais de comunicació i transparència
amb la ciutadania, per anar construint dia a dia allò
pel que de debò apostem: la democràcia participativa.
Tenim molt clar que només hi ha participació si hi
ha informació, i una informació de qualitat.
En aquest sentit també estem molt contents de la
nostra pàgina web, que es va posar en marxa l'any
passat, i que fa arribar tot el que es fa des de
l'Ajuntament a totes les cases del nostre poble que
disposen d'aquest mitjà. Així doncs, es pot consultar
al despatx de casa, des dels acords del Ple, fins a
totes les activitats que es fan al poble, butlletins,
revistes, els acords de Junta de Govern Local, tots
els serveis i equipaments municipals i ofereix un
espai de participació a tota la ciutadania i la possibilitat
de realitzar diferents tràmits en línia.
A l'Ajuntament treballem a favor de la comunicació
local, ja que, en aquests moments de globalització,
la informació local esdevé la veritable informació
alternativa, ja que permet conèixer coses que
ens'afecten personalment i estan marcades per la
proximitat, la immediatesa i la quotidianitat. La
informació local ens aporta una identitat diferenciada
i imprescindible que ajuda a aglutinar un poble que
per les seves característiques de creixement tendeix
a la dispersió i la fragmentació.
Ser finalistes del premi Arrel és un reconeixement
a la tasca que fa l'Ajuntament i els professionals que
hi treballen a favor de la comunicació, de la informació
local, de la participació ciutadana i de la transparència
política.
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L'EI! I LA REVISTA
DE LLIÇÀ,
FINALISTES DELS
PREMIS DE
COMUNICACIÓ DE
LA DIPUTACIÓ
L'Ei! i La revista de Lliçà han
estat un dels tres finalistes
de la 17a edició del Premi
Arrel de butlletins
municipals dels Premis de
Comunicació de la Diputació
de Barcelona 2005.
Els dos mitjans de
comunicació escrits de
l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt es presentaven
per primera vegada a
aquest premi, en què
enguany hi havia 33
candidatures, de diferents
ajuntaments de les
comarques de Barcelona.

L'AJUNTAMENT
DÓNA
CONTINUÏTAT A LA
VORERA DEL PONT
DEL TORRENT
MERDANÇ
La vorera del carrer
d'Anselm Clavé que
s'acabava al pont del
torrent Merdanç ara
continua després del carrer
del Doctor Bonet, on s'ha
pintat un pas de vianants.
Amb aquestes obres, s'ha
millorat l'accessibilitat dels
peatons a aquesta zona i
s'ha facilitat el gir dels
vehicles que s'incorporen
al carrer d'Anselm Clavé
des del carrer del Doctor
Bonet.
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LES PARADES DELS
AUTOBUSOS
INTERURBANS, A
PUNTS MÉS
CÈNTRICS
Des de principis de febrer,
els autobusos interurbans
que van de Caldes a
Granolles i viceversa tenen
les parades al carrer
d'Anselm Clavé; abans,
aquestes parades estaven
situades al carrer del
Doctor Bonet.
Concretament, els
autobusos interurbans que
van de Granollers a Caldes
tenen la parada a la
cantonada amb el carrer de
l'Aliança i els que van de
Caldes a Granollers, al
xamfrà amb el carrer
Major, on també hi ha una
parada dels busos urbans
de Lliçà d'Amunt.
 D'aquesta manera, les
parades dels autobusos
interurbans queden
ubicades en punts més
cèntrics i comunicats.

Abans d'iniciar la sessió,
es va informar les entitats
de l'elaboració del Pla
Director de Participació
Ciutadana.

30 anys, poden posar-se en
contacte amb la regidoria
de Joventut a través de
l'adreça electrònica
joventut@llicamunt.net.

Durant la reunió es van
tractar el següents temes:
subvencions a entitats,
projecte de la biblioteca
municipal, Festa Major i
Fira d'Entitats.

La primera exposició d'art
jove, que va tenir lloc l'any
passat, va comptar amb la
participació de quatre
artistes locals. Van exposar
les seves obres, durant la
primera quinzena del mes
de juliol, a l'ateneu l'Aliança
i al Centre Cívic Palaudàries.

En referència a les
subvencions a entitats, es
va acordar de crear una
comissió mixta, formada
per la regidoria de Cultura
i els tres integrants del
Consell de Cultura sense
vinculació amb entitats
concretes, per tal de
valorar les sol·licituds.
També es va convidar els
membres del Consell de
Cultura a la presentació
pública del projecte bàsic
de la biblioteca municipal,
que va tenir lloc el passat
27 de gener, i se'ls en va
explicar la idea.
El Consell de Cultura
també va fer propostes per
a la propera Festa Major.
 Sobre la Fira d'Entitats,
s'enviarà una enquesta a
totes les entitats per veure
la seva disposició a
participar-hi d'una manera
activa. També es van
recollir propostes per a
donar-li un nou caire.
En l'apartat de precs i
preguntes, cal destacar la
petició d'un espai per a entitats.

PRIMERA REUNIÓ
DE L'ANY DEL
CONSELL DE
CULTURA
El Consell de Cultura es va
reunir, el passat 19 de
gener, per tractar diferents
temes de caire cultural.

L'AJUNTAMENT
PREPARA LA
SEGONA EXPOSICIÓ
D'ART JOVE
La regidoria de Joventut fa
una crida als joves artistes
del municipi que vulguin
participar en la segona
exposició d'art jove.
Dibuixants, pintors,
dissenyadors gràfics,
fotògrafs, etc., d'entre 15 i

LA PLUJA
DESLLUEIX LA
FESTA DE SANT
ANTONI ABAT
La intensa pluja que va
caure el cap de setmana
del 28 i 29 de gener, amb
nevada inclosa, va provocar
la suspensió dels actes de
la Festa de Sant Antoni Abat
previstos per al diumenge.
Segons els organitzadors,
el fangueig que s'hagués
produït al Pinar de la riera
i el risc d'alguna avinguda,
van aconsellar suspendre
la mostra de bestiar i la
cercavila de carruatges, i
més tenint en compte que
molts participants de
pobles veïns ja havien
anunciat la seva renúncia
atenent als consells de la
Direcció General de Trànsit.
Tanmateix, el dissabte sí
que es va poder fer el
concert i el ball al Pavelló
Municipal d'Esports,
organitzat per la Comissió
de Sant Antoni i patrocinat
per l'Ajuntament. Malgrat
les inclemències del temps,
més de cinc-centes
persones van gaudir amb
el repertori de l'orquestra
Selvatana, que s'estrenava
a Lliçà d'Amunt.
En el moment de tancar
aquest butlletí, els
organitzadors estaven
plantejant-se la possibilitat
de trobar un dia per dur a
terme la benedicció d'animals
i la cercavila de carruatges.
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LAJUNTAMENT ADQUIREIX SÒL I MODIFICA EL PLA GENERAL
PER CONSTRUIR HABITATGE PROTEGIT, CREAR LA CENTRALITAT
DELS BARRIS DE LA SERRA I DEIXAR UN POBLE MÉS RIC EN
EQUIPAMENTS
LAjuntament va aprovar inicialment, en el Ple del passat 26 de gener, la modificació del
Pla General en la gran illa urbana -actualment pendent dedificar- que delimiten els
carrers de Ca lArtigues i de Matarranya, entre la masia de Ca lArtigues i lescola Rosa
Oriol.
Daltra banda, lAjuntament, mitjançant lEmpresa Municipal dObres (EMO) -que va crear
lany passat- ha tancat un acord de compra amb els propietaris del solar, pel qual aquest
passarà a ser de titularitat municipal.
Amb aquestes dues actuacions, lAjuntament aconsegueix el triple objectiu que lactual
equip de govern va prometre durant les eleccions municipals: encetar una política potent
dhabitatge de promoció pública a Lliçà dAmunt, consolidar una centralitat dequipaments
i serveis als barris de la Serra, i deixar un poble més ric en equipaments.
 Encetar una política potent dhabitatge
de promoció pública a Lliçà dAmunt:
A Catalunya, pocs ajuntaments estan
comprant terrenys com lAjuntament de
Lliçà d'Amunt ha fet amb aquest solar i
pocs de la seva dimensió tenen projectes
daquesta magnitud. La majoria de
projectes, quan nhi ha, es fan tenint en
compte laprofitament urbanístic que
preveu la llei durbanisme o la intervenció
de la Generalitat mitjançant lINCASOL.
Per això, lactual iniciativa de Lliçà dAmunt
sha guanyat les felicitacions del conseller
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat.
LAjuntament es proposa la construcció en
aquest solar de 93 habitatges de promoció
pública en una primera fase, dels quals un
mínim de 60 serien protegits, i deixa la
porta oberta a poder-ne construir, a mig
termini, 31 més.
L'EMO ha estimat el preu dels habitatges
protegits entorn als 1.500 euros per metre
quadrat. D'aquesta manera, un pis d'uns
65 metres quadrats, amb pàrquing i traster,
tindria un preu d'uns 120.000 euros,
aproximadament.
Éssent de promoció pública, l'adjudicació,
en el cas que hi hagi més demanda que
oferta, es farà per sorteig. Es fixaran uns
requisits per poder accedir a aquest
sorteig, com uns ingressos mínims i
màxims i, indiscutiblement, uns certs anys
d'empadronament al municipi, ja que es
tracta d'habitatge públic per a gent de Lliçà
d'Amunt.
El consistori, conscient que a curt termini
no hi ha a Lliçà dAmunt cap operació
urbanística que permeti lobtenció del sòl

necessari per fer habitatge protegit, ha pres
la decisió de comprar un terreny adequat i
ben situat en termes de centralitat per ferho possible. En la futura operació coneguda
com de Lliçà Centre, al nucli urbà, per
exemple, la creació dhabitatge social serà
difícil perquè el sector es troba subjecte a
molt importants cessions urbanístiques
(terrenys per linstitut, gran parc urbà del
torrent Merdanç, recuperació de la masia
de Can Francí, futura plaça Major, etc.).
 Consolidar una centralitat dequipaments
i serveis als barris de la Serra:
Aquesta modificació corregeix lactuació de
lanterior govern, que havia transformat
una zona que inicialment el planejament
considerava mixta comercial-residencial i
que permetia la construcció de 90 habitatges
en 28 anodines parcel·les unifamiliars i un
petit supermercat. Lequip de govern actual
considera que allò va ser un error perquè
en lloc de corregir la situació de baixa
densitat urbanística, la problemàtica de
tantes hectàrees durbanitzacions sense
serveis ni equipaments de Lliçà, seguia
proposant encara més xalets unifamiliars.
Des dun primer moment, lequip de govern
va defensar, a banda denfortir el nucli urbà,
la consolidació de dues centralitats: una
enmig dels barris de la Serra i laltra enmig
dels barris de Palaudàries. La idea era
construir, en cadascuna de les dues
centralitats, habitatge protegit plurifamiliar
amb baixos aptes per a comerços,
equipaments municipals i locals per a
empreses i dotar-los descola de primària,
descola bressol, de consultori mèdic, de
centre cívic i dun parc urbà públic.
Lactuació que ara ha endegat lAjuntament
a la centralitat dels barris de la Serra i que
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ha de cohesionar els barris de Ca lArtigues,
Can Costa, Ca lEsteper i Pinedes del Vallès,
se suma a lactual construcció del CEIP
Rosa Oriol i ha daportar aquest complex
dhabitatges protegits, locals i
equipaments.
Urbanísticament i arquitectònica, en el
carrer del Matarranya, que és el situat a
cota més baixa, suposarà una edificació de
planta baixa i tres pisos. En el carrer de
Ca lArtigues, el de dalt, serà de planta
baixa i un pis. Tanmateix, el fet que el solar
es trobi allunyat dels habitatges
unifamiliars i envoltat de grans zones
verdes i dequipaments permet una solució
arquitectònica perfectament integrada des
del punt de vista urbanístic. A sobre i a
ponent de les edificacions hi ha lantiga
masia de Ca lArtigues i el seu entorn
qualificat despai verd privat. Al davant i a
llevant hi ha la gran zona dequipaments,
una de les més grans del municipi, que ha
dacollir el CEIP Rosa Oriol i un futur gran
parc verd urbà a mitjan termini.

 Deixar un poble més ric en equipaments:
Loperació, a banda dels habitatges,
permet tres coses importants: la creació
duna gran zona verda que manté obertes
les visuals de la masia, 2.372 m2 per a ferhi un equipament important
probablement una escola bressol i la
reserva de 3.150 m2 de sostre per tal de
decidir, en el futur, si sutilitza per a
construir-hi un segon equipament o una
trentena de pisos de promoció pública.
Lactual equip de govern municipal va
heretar un poble sense sòl apte per ubicar
i construir els equipaments que un poble
de més de 13.000 habitants i que creix
vertiginosament necessita. Els sòls
qualificats dequipaments que es van
recepcionar en el seu dia per legalitzar les
urbanitzacions són barrancs no edificables,
antics abocadors de runa on no es poden
fer fonaments sòlids o terrenys inundables.

L'Ajuntament ha obert una llista per apuntar els lliçanencs interessats en habitatges de
promoció pública. Per apuntar-s'hi cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
de l'Ajuntament.

ple ordinari del dijous 26 de gener
Abans de l'inici del Ple, Ferran Gellida i Sancho
va prendre possessió del càrrec de regidor del
grup d'ERC en substitució de Jaume Ballbé i
Mundet. Posteriorment, el Ple va aprovar, amb
la conformitat de tothom, les actes de les dues
sessions anteriors.

1.-Donar compte del canvi de
composició de la Junta de Govern
Local:
L'alcalde va anunciar el nomenament del
regidor Josep Camps i Mas a la Junta de Govern
Local en substitució de Jaume Ballbé i Mundet
que, com és sabut, va renunciar al càrrec de
regidor.

2.- Aprovació inicial de la Modificació
puntual del Pla General a l'avinguda
dels Països Catalans, 183-185 i 187191:
El Ple va aprovar inicialment un canvi de
qualificació i d'usos a l'avinguda dels Països
Catalans, 183-191, en els terrenys de l'antiga
fàbrica de pinsos. El regidor de Territori, Ferran
Miralles, va explicar que aquest petit sector va
ser qualificat en el seu dia d'ús industrial per
reconèixer una fàbrica de pinsos existent, però
que, amab el temps, s'havia constatat la
incompatibilitat de l'ús industrial amb el barri
residencial que l'envolta. Miralles va
argumentar la idoneïtat de canviar l'ús industrial
a un ús residencial d'acord amb la imminent
urbanització dels voltants, el cessament de
l'activitat i el fet que un nou ús industrial
comportaria el pas dels camions per dins la
trama urbana. La nova ordenació propugna
unes edificacions aïllades plurifamiliars tipologia escassa al nostre poble- voltades de
jardins que s'hauran de definir i ubicar d'acord
amb un pla de millora urbana. Finalment, el
regidor va esmentar com a beneficis de
l'operació per al municipi la cessió d'un 10%
de l'aprofitament i del sòl necessari per a la
construcció de cinc habitatges de promoció
pública, de 1.190 m2 de jardins urbans públics
i d'un terreny de 914 m2 per construir-hi
equipaments municipals.
CiU es va felicitar que s'hagués arribat a acords
amb la propietat i el conjunt de grups de
l'oposició es van manifestar a favor de la
proposta.

UNANIMITAT

2.- Aprovació inicial de la Modificació
puntual del Pla General al carrer del
Matarranya:
El Ple també va aprovar inicialment la
modificació del Pla General en una gran illa
urbana, i actualment buida, que delimiten els
carrers de Ca l'Artigues i del Matarranya, entre
la masia de Ca l'Artigues i l'escola Rosa Oriol.

El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
recordar que amb aquesta modificació no
només es corregia l'actuació del govern
anterior, que havia convertit una zona que era
comercial-residencial de 90 habitatges en 28
parcel·les unifamiliars, sinó que, a més, per fi
s'encetava una política potent d'habitatge de
protecció oficial. Miralles va criticar que el
govern anterior, en lloc de corregir la situació
urbanística de Lliçà, s'hagués dedicat a fer més
del mateix, més xalets, mentre que l'equip de
govern actual, amb aquesta operació, es
proposava complir el seu programa electoral
en tres punts bàsics: construir habitatge
protegit, crear la centralitat dels barris de la
Serra i deixar un poble més ric en equipaments.
El regidor va explicar, en primer lloc, que a
Catalunya pocs ajuntaments estan comprant
terrenys -com l'Ajuntament de Lliçà ha fet amb
aquest solar- i pocs estan disposats a construir
90 habitatges de promoció pública, dels quals
60 seran de protecció oficial. En segon lloc, va
explicar que les noves edificacions a la zona
seran plurifamiliars amb baixos comercials i
amb locals municipals i per a empreses, cosa
que, al costat de la nova escola i la futura escola
bressol ha de conformar la centralitat desitjada.
En tercer lloc, el regidor va explicar que
l'operació fa possible adquirir una gran zona
verda, 2.372 m2 de sostre per tal de decidir, en
el futur, si s'utilitza per construir-hi un segon
equipament o una trentena de pisos de
promoció pública.
El grup de CiU es va mostrar preocupat per la
densitat d'habitatges proposada, perquè creu
que l'operació és econòmicament inviable i
perquè no considera correcte que un
Ajuntament construeixi habitatges de renda
lliure. A més, va defensar la idea de revisar el
pla general en lloc de fer modificacions puntuals
com aquesta.
El grup del PSC va manifestar el seu suport a
les polítiques d'habitatge social, si bé va insistir
en la necessitat de participació ciutadana en
aquesta mena de projectes.
Finalment, el grup del PP va argumentar que
l'habitatge social s'hauria de repartir per tot el
poble i no concentrar-lo en uns pocs llocs.
Amb tot això, l'equip de govern, va defensar
que l'operació és potent però que no es pot
oblidar que no està a tocar de les cases, sinó
envoltada d'un enorme espai obert -el de la
masia i el de l'escola, que a mitjan termini serà
un gran parc urbà-, que el balanç econòmic és
correcte i que un ajuntament té la potestat de
fer habitatge de renda lliure si el benefici el
destina a patrimoni del sòl i habitatge protegit.
Pel que fa a repartir l'habitatge social, Miralles
va explicar que les operacions urbanístiques
es donen on es donen, que al Centre poc se'n
podrà fer perquè està subjecte a enormes
cessions urbanístiques i que la principal
preocupació de les famílies de Lliçà amb fills
és el de l'habitatge.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: ABSTENCIÓ; PP:
ABSTENCIÓ

ple ordinari del dijous 26 de gener
4.- Verificació del Pla de Millora
Urbana del carrer de la Fàbrica:
El Ple va verificar el text refós del Pla de millora
urbana de les finques delimitades pels carrers
de la Fabrica, d'Anselm Clavé i de la Llibertat,
promogut pels senyors Esteve Vila Puigcercós
i Flori Marcos Rodríguez. L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va explicar que la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona havia suspès
l'aprovació definitiva d'aquest pla fins que,
mitjançant un text refós, s'incorporés una
prescripció concreta.

UNANIMITAT

5.- Sol·licitud de retirada de plaques
franquistes dels habitatges de
protecció oficial:

El Ple va resoldre la retirada i substitució de
plaques amb simbologia franquista als
habitatges de protecció oficial privada existents
en el municipi. L'alcalde, Joaquim Ferriol, va
explicar que es feia a instàncies de la Generalitat
de Catalunya i amb el finançamaent d'ADIGSA.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: ABSTENCIÓ

6.- Acceptació de la subvenció del
Departament d'Educació per a
l'Escola Bressol Palaudàries:
El Ple va acceptar la subvenció de 44.550 euros
concedida pel Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament, com
a titular de l'Escola Bressol Municipal
Palaudàries. La regidora d'Educació, Emília
Soler, va explicar que l'actuació formava part
del programa de subvencions a corporacions
locals titulars de centres d'educació preescolar
que van signar un conveni de creació amb
efectes al llarg del curs 2004-2005 i no van
rebre subvenció.

UNANIMITAT

Mocions:
El grup municipal del PSC i el del PP van
presentar sengles mocions sol·licitant la
derogació, per a l'any 2006, de l'Ordenança
reguladora de la taxa per la prestació del servei
de prevenció d'incendis forestals.
La del PSC demanava que s'articulessin altres
sistemes de finançament en els quals participi
de manera solidària l'administració local i la
Generalitat de Catalunya, que s'emplacés els
propietaris de boscos i finques a assumir la
seva responsabilitat en la neteja dels espais i
que s'actués de forma consensuda amb les
entitats socials i els veïns.
La del PP posava com a arguments el rebuig
dels veïns que han de pagar i la necessitat de

repartir a parts iguals entre tots els veïns de
Lliçà els costos.
L'equip de govern va contestar que és fàcil fer
demagògia quan es tracta d'una taxa, però que
la realitat és la que és, que la Generalitat no
està disposada a finançar-ho, que el pressupost
municipal no ho permet -per això l'anterior
govern només feia dues franges cada any- i que
la llei obliga a repartir els costos dins de cada
barri. L'alternativa era seguir com abans, fent
només les dues franges que permet la
subvenció de la Generalitat i deixant els barris
desprotegits.

Moció PSC- ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA; CiU: ABSTENCIÓ; PSC: A
FAVOR; PP: A FAVOR
Moció PP- ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA; CiU: A FAVOR; PSC: A FAVOR;
PP: A FAVOR

El grup municipal del PP va presentar una moció
instant a revisar el Pla d'actuació municipal per
a emergències d'inundacions una vegada ja
acabades les obres del riu Tenes. També
proposava d'analitzar la idoneïtat del talús
existent per a tranquil·litat de la població.
L'equip de govern, per boca del regidor de
Territori, va llegir l'informe tècnic d'inundabilitat
del projecte efectuat que deixava clar que el
poble no corria risc d'inundacions com a resultat
de les obres efectuades i va posar en dubte que
s'hagués de pagar un segon estudi quan ja se
n'havia fet un.

ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA: EN CONTRA;
CiU: ABSTENCIÓ; PSC: ABSTENCIÓ; PP: A
FAVOR

Preguntes:
El grup polític municipal del PSC va plantejar
nou preguntes demanant precisions sobre: una
suposada recollida de signatures per a la
retirada de la Taxa de prevenció d'incendis a
Ca l'Artigues; la urbanització d'una part del
carrer de Sala Ambròs; la resposta oficial a la
moció conjunta sobre la Llei de franges de
protecció contra incendis; les filtracions d'aigua
que afecten part del carrer de Josep Maria de
Segarra; l'existència d'un cens municipal
d'immigrants; la titularitat d'una parcel·la del
barri de Can Salgot; el funcionament del
transformador del carrer de Ramon Llull;
l'arranjament de la vorera del xamfrà entre els
carrers de la Cerdanya i del Priorat; i la solució
a un problema d'aigües fecals del torrent de
Can Cuscó.
El grup municipal del PP va formular quatre
preguntes sobre: la regularització de personal;
la utilització de cotxes tot terreny per part de
la Policia local; la replantació d'arbres a la zona
al Pinar de la riera; i la filtració d'aigües a la
via pública al barri de Can Salgot.

* Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:

Dijous 23 de febrer, d'11.45 a 12.30 h, davant de l'Ajuntament.

* Centre d'Atenció Primària (CAP):

Per demanar visita al vostre metge de família i pediatre truqueu al número de telèfon 902 111 444; les
24 hores dels 365 dies de l'any. Per demanar dia i hora de visita amb infermeria, odontologia, treball
social o qualsevol altra informació de l'equip d'atenció primària truqueu al número de telèfon 93 841
52 50. També podeu programar la visita per internet a l'adreça www.gencat.net/ics.

* Validesa dels títols de transport integrat del 2005:

Les targetes adquirides durant l'any 2005 només són vàlides fins al 28 de febrer, a excepció de la TTrimestal i la T-Jove que es pot fer servir fins al 31 de març.

* Programa de Termalisme Social 2006:

Terminis per a la presentació de sol·licituds per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al
16 de maig. Més informació: www.seg-social.es/imserso/mayores i Casal d'Avis, els divendres de 10 a
13 h.

* Convocatòria de proves per a l'obtenció de certificats de català 2006:

Sol·licitud d'inscripció als certificats generals: fins al 17 de febrer. Informació: www.cat365.net.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURSOS

Català per a adults
Informació, proves de col·locació
i inscripcions: fins al dijous 16 de
febrer a l'Ajuntament
Inici dels cursos: setmana del 20
de febrer
Nivells que s'impartiran a Lliçà
d'Amunt: Bàsic 3 (al Centre Cívic
Palaudàries) i Suficiència 1 (al
local de la Policia).
FESTA

Carnaval
Dia: dissabte 25 de febrer
Programació:
- 17 h, a l'Ateneu l'Aliança:
Carnaval infantil amb l'espectacle
"Sarau!" a càrrec de la companyia
Deparranda. Organitza: Ateneu
l'Aliança
- 18.30 h, a la plaça de Catalunya:
Concentració de carrosses,
comparses i disfresses
- 19 h, des de la plaça de
Catalunya fins al carrer de
l'Aliança, passant pels carrers
de Folch i Torres, Aliança,
Anselm Clavé, Sant Baldiri,
Baronia de Montbui i Anselm
Clavé:
Rua amb animació a càrrec del
grup Xarop de Canya. Organitza:
Comissió de Festes. Patrocina:
Ajuntament
- 19.30 h,enmig del recorregut
de la rua, al balcó de
l'Ajuntament: Salutació del rei
Carnestoltes
- a partir de les 20 h, a l'Ateneu
l'Aliança:
* Ball de disfresses amb
animació del grup Xarop de
Canya. Hi haurà servei de bar
amb entrepans i begudes.
Organitza: Comissió de Festes.
Patrocina: Ajuntament
* Passarel·la i concurs de
disfresses
* Lliurament de premis del
concurs de disfresses
* Fi de festa. Organitza: Arrel Jove
Més informació i inscripcions per
a la rua i el concurs:
www.llicamunt.net i Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC)

CURS

Gimnàstica post-part

Per a la recuperació de l'estat
físic que es tenia abans de
l'embaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-se amb
els nadons.
Dies: dilluns i dimecres, de l'1 de
març al 26 d'abril
Horari: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Inscripcions i més informació:
de dilluns a divendres, de 9 a 12
h i de 16 a 21 h, al Pavelló
Municipal d'Esports; tel. 93 860
70 25. Cal portar un certificat del
ginecòleg o de la llevadora que
confirmi que s'és apte per
realitzar aquest curs, una
fotocòpia de la targeta sanitària
i les dades bancàries.
Preu: 51,50 euros
CURS

Iniciació al Shiatsu
(massatge japonès)
Dia: dimarts
Horari: de 16 a 18 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries
Preu: 90 euros (curs de 30 hores)

LES ENTITATS
PROPOSEN:
XERRADA

Història i societat als
darrers 25 anys

A càrrec del catedràtic d'història
de la Universitat de Barcelona
Jordi Casasses. Amb motiu del
25è aniversari de l'IES Vall del
Tenes.
Dia: dijous 16 de febrer
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Organitza: IES Vall del Tenes
SORTIDA

Coll de l'Illa (Villalonga
del Camp)
Dia: dissabte 18 de febrer
Hora i lloc de sortida: a les 7.45
h des de la Cruïlla i a les 8 h des
del Casal d'Avis

Preu: 33 euros
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis
PRESENTACIÓ I DEMOSTRACIÓ
PRÀCTICA

Shiatsu-Massatge
terapèutic

Dia: dimecres 22 de febrer
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Polivalent del recinte
municipal dels Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes
PROJECCIÓ DE CINEMA
INDEPENDENT

"Ciudad de Dios"

Dia: divendres 24 de febrer
Hora: 23 h
Organitza: Arrel Jove
PROVES COMPETITIVES

III Open Infantil de BTT
del Vallès i II Open
Infantil de BTT de Lliçà
d'Amunt

És obligatori portar casc. Hi
haurà premis pels tres primers
classificats de cada categoria,
tant femenins com masculins.
Dia: diumenge 5 de març
Hora: 10 h
Lloc: Parc de Can Godanya
Inscripcions: el mateix dia, a les
9 h, al Parc de Can Godanya
Preu: 3 d'euros d'inscripció i 5
euros d'assegurança anual i
fotocòpia de la targeta sanitària
Organitza: BTT Concos
EXCURSIÓ

Creuer pel Mediterrani
Dies: del 3 al 10 d'abril
Hora de sortida: 10.30 h
Hora d'arribada: 7 h
Lloc de sortida i arribada: Casal
d'Avis
Preu: 700 euros
aproximadament
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis

