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El mes de juliol, un cop constituït el nou Ajuntament, es va
publicar un únic d’Avui en Quinze, un butlletí frontissa que
tancava una etapa i n’obria una altra. Tal com vam anunciar,
hem deixat passar el mes d’agost i la Festa Major i aquí estem,
encetant una nova política de comunicació.

Ajuntament de Lliçà d'Amunt:
Carrer d'Anselm Clavé, 73 / 08186 Lliça d'Amunt
Horari: de dilluns a dijous, de les 8 del matí a les 8 del vespre, i
divendres, de les 8 del matí a les 2 del migdia.
Tel. 93 841 52 25 / Fax 93 841 41 75
e-mail: llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80

Seguirem disposant d’un butlletí informatiu quinzenal, aquest
que teniu a les mans, en un format més funcional, compacte
i, per tant, barat. No volem posar-hi palla; només volem que a
ningú no se li escapi res del que s’esdevé a Lliçà d’Amunt.
La principal novetat, no obstant, és que cada trimestre hi haurà
un butlletí especial de reflexió sobre l’avenç del nostre poble i
d’aprofundiment en els grans temes que tothom hauria de
conèixer i que tots plegats hauríem de debatre. Un butlletí on,
tal com tantes vegades van reclamar els partits que avui
governen, hi tindran cabuda els grups de l’oposició i el teixit
associatiu i cívic del poble. L’especial vol ser un espai de
reflexió constructiva i plural.
Posarem en marxa un web municipal per tal d’ampliar totes
les informacions del butlletí i un butlletí electrònic de subscripció
gratuïta perquè, qui ho desitgi, pugui estar informat en línia,
amb la màxima antelació.
Finalment, amb l’ànim d’establir una comunicació més fluida
entre l’Ajuntament i vosaltres, veïns i veïnes de Lliça d’Amunt,
estem treballant, també, en diversos projectes importants: la
creació d’una veritable Oficina d’Atenció al Ciutadà, la creació
de diversos fòrums temàtics de participació ciutadana,
l’aprovació del nou reglament d’organització i funcionament
municipal i l’organització d’explicacions públiques per a
determinades qüestions com la que ara, a l’octubre, farem
sobre la veritable situació econòmica i financera de l’Ajuntament.
En tot cas, tots sabem que la construcció d’un espai de
confiança i de comunicació entre les institucions i la ciutadania
no es fa en un moment, és una cosa que hem d’anar fent créixer
cada dia amb fets més que no pas amb paraules. En això hi
estem posats.
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L'ESTRENA DEL NOU EDIFICI DE
L'INSTITUT, PRINCIPAL NOVETAT
DE L'INICI DEL CURS ESCOLAR
2003-2004
El 15 de setembre els alumnes i el
professorat de l'institut van poder iniciar
les seves activitats escolars i de docència
en el nou edifici, situat a l'avinguda dels
Països Catalans, després de set anys de
ser un institut encabit en mòduls,
"barracons" o aules prefabricades.
• El CEIP Miquel Martí i Pol, situat a l'edifici
municipal del carrer de Folch i Torres, té un
mòdul de dues aules, és a dir, un "barracó",
però, el nou centre on s'ubicarà el CEIP Miquel
Martí i Pol, a Palaudàries, és cada cop una
realitat més propera.

• També augmentarà la freqüència
d’expedicions per apropar la gent a l’Àrea
Bàsica de Salut de la Vall del Tenes, a
Granollers i a Palau-Solità i Plegamans, a
més de millorar el transbordament entre línies.
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L’AJUNTAMENT DECIDEIX
DONAR UN NOU CAIRE A
L’EQUIPAMENT JUVENIL
MUNICIPAL “EL GALLINER”
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament
elaborarà un projecte per obrir un
equipament juvenil municipal més atractiu
i d’acord amb les necessitats de la joventut
del municipi.

• L'Ajuntament ha adequat el pati d'educació
infantil del CEIP Països Catalans, sovint
inundat, i una de les sales de la rectoria, per
tal de donar resposta a la forta demanda que
hi ha hagut durant la matriculació de l'Escola
Bressol l'Espurna.

• El Casal de Joves romandrà tancat fins
que s’elabori el projecte.
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S’AMPLIA EL SERVEI
D’AUTOBUSOS URBANS

S’HA COMENÇAT A COBRAR,
ARA, LA TAXA D’ESCOMBRARIES QUE VA APROVAR
L’ANTERIOR EQUIP DE GOVERN

Des del 15 de setembre, el servei
d’autobusos urbans ha ampliat el nombre
d’expedicions diàries, repartides entre les
quatre línies existents. S’ha editat un nou
tríptic amb els horaris actualitzats, els quals
podeu trobar en diferents punts del poble,
entre els quals hi ha l’Ajuntament i tots els
equipaments municipals.
• Aquesta ampliació del servei d’autobusos
urbans garantirà la mobilitat de l’alumnat de
l’institut en les hores d’entrada i sortida del
centre al migdia.

• El Punt d’Informació Juvenil continuarà
oferint els seus serveis, tot i que també es
restructurarà.

Aquests dies i, en tot cas, abans del 5 de
novembre s’haurà de pagar la taxa
d’escombraries de 2003. Cada tardor es
cobra la taxa que es va aprovar a finals de
l’any anterior. La que ara s’està notificant
casa per casa, concretament, és la que va
fixar i aprovar, el 7 de novembre passat,
el govern sortint.
• La taxa ha puj at a 128,53 euros per
habitatge. La pujada ha estat més forta que
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en d’altres ocasions degut a que durant els
darrers anys l’Ajuntament no va augmentar
la taxa en la proporció que tocava, de forma
paulatina i gradual, perquè fos més
assumible.
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• L’equip de govern actual està treballant en
el redisseny del model de gestió dels residus
buscant un millor servei i un menor cost.
D’això en parlarem, a fons, en un número
especial.

L’Ajuntament i l’Àrea de Benestar Social
de la Diputació de Barcelona han organitzat
un taller anomenat Salut i qualitat de vida,
que comença aquest setembre i acabarà
a finals d’any, amb la finalitat d’estimular
els participants a adquirir hàbits que
permetin afrontar una nova etapa de la
vida de forma més activa i positiva.
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LES JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI OBREN LES
PORTES A TRES MASIES MÉS
DEL POBLE
Lliçà d'Amunt torna a celebrar les Jornades
Europees del Patrimoni, que tenen lloc el
cap de setmana del 27 i 28 de setembre,
una iniciativa destinada a promoure la
difusió del patrimoni monumental entre els
ciutadans.
• La programació d'aquesta jornada en el
nostre poble se centra, des de fa quatre anys,
en itineraris visites a llocs emblemàtics del
patrimoni històric i arquitectònic de Lliçà
d'Amunt.
• Enguany coneixerem les masies de ca
l'Artigues de Dalt, can Bosch i can Puig, i
també hi ha una conferència sobre el
patrimoni històric i documental de Lliçà
d'Amunt.

S’INICIA UN TALLER SOBRE
SALUT I QUALITAT DE VIDA

• Aquest taller s’adreça a persones més
grans de 55 anys.
• Es treballa la salut física, emocional i
mental, l’autoestima, l’actitud positiva i el
viure el present.
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EL CASAL D’AVIS TORNA A
L’ACTIVITAT HABITUAL DESPRÉS
DE LES VACANCES D’ESTIU
El Casal d’Avis ha tornat a l’activitat normal
després de l’estiu amb les propostes
habituals i d’altres de noves que s’anuncien
puntualment als socis.
• El Casal organitza excursions i balls per a
socis i no socis.
• Els socis també poden gaudir de tallers i
serveis d’ATS, perruqueria, podologia i
massatges.

* Nou horari de l'Ajuntament:
de dilluns a dijous, de les 8 del matí a les 8 del vespre,
i divendres, de les 8 del matí a les 2 del migdia.
* Vacunació antigripal gratuïta:
per a les persones a partir dels 60 anys i les incloses dins dels grups de risc.
Per a més informació: Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes 93 841 52 50
*Nou horari del Punt d'Informació Juvenil "El Galliner":
de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
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LES ENTITATS PROPOSEN:

L’AJUNTAMENT PROPOSA:
ACTIVITATS
ESPORTIVES
Escola Esportiva Municipal,
Activitat física per a gent gran
i lligues de futbol sala i botxes.
Inscripcions: de dilluns a
divendres, de les 4 de la tarda
a les 8 del vespre, al Pavelló
d’Esports. Les inscripcions per
a l’Escola Esportiva Municipal
i l’activitat física per a la gent
gran estan obertes durant tota
la temporada.
Per a més informació: Pavelló
d’Esports (93 860 70 25).

CURSOS DE CATALÀ
Nivell Elemental 2 i Curs de
Suficiència, durant el primer
quadrimestre, i Nivell Elemental
3, durant el segon quadrimestre.
Per a més informació, proves
de col·locació i inscripcions:
del 15 de setembre al 3
d’octubre, de les 4 a les 6 de
la tarda, els dilluns i els dijous
a l’Ajuntament o els dimecres
al Local Social de Mas Bo-Can
Lledó.

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI
Dissabte 27 de setembre, a 2
quarts d'1 del migdia, al Casal
d’Avis:
Conferència sobre el patrimoni
històric i documental de Lliçà
d'Amunt.
Diumenge 28 de setembre, a
les 9 del matí, des de davant
de l'Ajuntament:
Sortida de l'itinerari visita a les
masies de ca l'Artigues de Dalt,
can Bosch i can Puig.

CURS DE FORMACIÓ EN
HIGIENE ALIMENTÀRIA
PER A MANIPULADORS
D’ALIMENTS
Curs semipresencial destinat a
les persones que manipulin
aliments diversos, per tal de
facilitar el compliment de la
normativa vigent en aquesta
matèria, que obliga a tenir una
formació específica i contínua
en matèria d’higiene alimentària.
Inscripcions i informació:
a l’Ajuntament, a través del
telèfon 93 841 52 25
Preu: 30 euros, que es pagaran
el mateix dia de l’inici del curs.

EXCURSIÓ AL LICEU I AL
LABERINT D'HORTA
Dissabte 11 d'octubre. Se
sortirà a 3 quarts de 8 del matí
des del Casal d'Avis i un quart
d'hora abans des de la cruïlla.
El preu és de 25,90 euros per
als socis del Casal i 28,90 per
als qui no ho siguin. Hi haurà
dinar.
Inscripcions i més informació:
al Casal d'Avis
(93 841 61 55).

SORTIDA NOCTURNA
AL MATAGALLS
La UEC de la Vall del Tenes ha
organitzat una sortida nocturna
al Matagalls, des de Collformic,
el dissabte 27 de setembre. Se
sortirà a les 9 del vespre del
Pavelló d’Esports. El transport
és particular.
No cal apuntar-se.

ACTIVITATS DE
L’ASSOCIACIÓ DONES
DEL TENES
L’Associació Dones del Tenes
està preparant diverses
activitats per al darrer trimestre
de l’any: xerrades sobre
aromateràpia, flors de bach,
iniciació a la fotografia,
relaxació, energies, un curs de
massatges i una sortida a l’Alt
Empordà per visitar Figueres,
el Museu Dalí i Roses.
Més informació: Imma (tel.
93 841 71 12 o 666 72 88 94)

TALLERS DE L'AULA
ARTÍSTICA
Dibuix artístic i creatiu, manga
i ceràmica, per a infants i joves;
i confecció, patchwork, pintura
decorativa, dibuix i pintura i
restauració de
mobles, per a joves i adults.
Per a més informació i
inscripcions:
"Els Galliners" (93 860 70 01),
abans de l'1 d'octubre.

