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EL PLE APROVA LA
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL DE CULTURA
En el Ple ordinari del 30 de setembre, en el
punt dAfers Urgents, es va incloure laprovació
de la creació del Consell Municipal de Cultura.
El regidor de Cultura i Cooperació, Josep
Camps, va justificar la urgència per la
necessitat de convocar aquest Consell, a finals
doctubre, per valorar la Festa Major i
coordinar la programació de Nadal. Aquest
punt es va aprovar per unanimitat.

El Consell Municipal de Cultura és un consell
sectorial de caràcter consultiu que sorgeix a
partir de laprovació del Reglament
dOrdenació Municipal (ROM).
Aquest Consell, on estan implicades totes
les entitats de caràcter cultural del municipi,
pretén treballar la cultura municipal duna
forma participativa, és a dir, que els
pressupostos, les programacions, etc. es
treballin amb la gent implicada en el món
cultural del municipi.
A partir de la creació del Consell Municipal
de Cultura, un dels objectius principals és
que sorgeixin grups de treball específics com,
per exemple, la Comissió de Festes.
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LAJUNTAMENT OFEREIX UN
DIA AMB EL TRANPORT URBÀ
ALS CENTRES DENSENYAMENT
Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, que es va celebrar del
8 al 14 de novembre a tot Catalunya,
lAjuntament va preparar un taller sobre el
transport urbà, adreçat a alumnes de 6è de
Primària dels CEIP del municipi, que sha
ofert als centres densenyament per aquest
i propers cursos.
En aquest taller es proposa fer una exposició
del servei dautobusos de Lliçà dAmunt, amb
la interpretació de la informació dels horaris,
i, tot seguit, iniciar una experiència pràctica

amb el transport urbà, que consisteix a agafar
la línia LA1 i LA2, per tal de conèixer bona
part del municipi i alguns dels seus
equipaments més rellevants, així com iniciarse en el transbordament entre línies i descobrir
què ens permet el sistema tarifari integrat.
Es tracta de donar a conèixer als escolars,
duna forma pràctica, una opció de desplaçarse col·lectiva, econòmica, sostenible i segura.
Aquest taller té continuïtat en el cicle superior,
que es duu a terme a lIES Lliçà, amb el taller
El transport públic et porta més lluny.
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LAJUNTAMENT FA UNA
RECEPCIÓ OFICIAL ALS
ORGANITZADORS DE LES 24
HORES
Amb aquest acte, celebrat el passat 27
doctubre a la sala dactes del Pavelló
dEsports, lAjuntament va retre homenatge
als organitzadors de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotor de la Vall del
Tenes, la Colla del Pa amb Tomàquet, pels
25 anys al capdavant daquesta prova, i va
encoratjar els Concos, que nagafen el relleu
i que enguany ja van coorganitzar la cursa,
a tirar endavant aquesta prova, que ja ha
esdevingut tot un referent a la comarca.
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EL PAVELLÓ DESPORTS TORNA
A PARTICIPAR EN EL CICLE DE
PASSEJADES PER A LA GENT
GRAN

butlletí quinzenal d'informació municipal de lAjuntament de Lliçà dAmunt / 15 de novembre de 2004

Enguany, shan organitzat passejades a la
Llagosta, Sant Andreu de la Barca, Sant Celoni
i Cardedeu.
La cloenda daquesta edició, a començament
destiu, es farà al nostre poble i hi ha prevista
lassistència dunes 1.200 persones.
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LAJUNTAMENT RECTIFICA I
CANVIA EL NOM DE PARC DE LA
FÀBRICA PER PARC DE CAN
GODANYA
La Junta de Govern Local, del passat 27 de
setembre, va aprovar definitivament el nom
de lespai públic on hi havia hagut lantic
IES, entre els carrers de la Indústria i de la
Fàbrica, com a Parc de Can Godanya. La
proposta de rectificació, presentada per la
Regidoria de Cultura, respon a linterès per
conservar el nom històric duna de les
masies més antigues de Lliçà dAmunt i,
també, per respectar el que consta en el
Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya.
Cal dir que el nom correcte daquesta masia
és Can Godanya, lorigen del qual es deu a la
família que lhabitava. Aquesta família, en no
tenir descendència masculina, va perdre el
cognom. La pubilla Godanya es va casar amb
lhereu de ca lOliveres, que va anar a viure a
can Godanya -daquí prové el nom de Sala a
Lliçà- i, per això, algunes persones confonien
el nom de la casa. Tanmateix, encara es
conserva una inscripció a lentrada de la masia
on es pot llegir Feliu Godanya me fecit (Feliu
Godanya em va fer).
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Aquest any, les persones que fan activitat
física al Pavelló dEsports poden tornar a
participar en el Cicle de passejades per a
gent gran que organitza la Diputació de
Barcelona.

UN TOTAL DE 82 FOTOGRAFIES
PARTICIPEN EN LA PRIMERA EDICIÓ
DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN SOLEY

En aquest cicle de passejades, que comença
el proper 23 de novembre, participen grups
darreu de Catalunya.

Un total de 21 persones i 82 fotografies han
participat en la primera edició del concurs
de fotografia Memorial Joan Soley dedicat

a Espais arbrats i arbres singulars de Lliçà
dAmunt.
Els guanyadors del concurs han estat: Jaume
Codina i Álvarez, de Lliçà de Vall, amb una
fotografia de lalzina de Santa Justa (primer
premi, 250 euros), Josep Prims Colomé, de
Lliçà dAmunt, amb una fotografia dels xiprers
del camí de les Ànimes (segon premi, 175 euros)
i Arian Botey Soldevilla, de La Roca del Vallès,
amb una fotografia dels ametllers de can Riereta
(tercer premi, 125 euros). Els finalistes, per
aquest ordre, han estat: Emili Valera, Pedro
Fernández García, Josep Pascual Moreno Costa,
Josep Pascual Moreno Costa, Eduardo Benito
Barajas, Pere Comellas, Jaume Codina i Álvarez,
Josep Prims Colomé i Victòria Badia i Puig, que
rebran 100 euros cadascun. El veredicte del
jurat es va fer públic el passat dissabte 23
doctubre, a les 18 h, a la sala polivalent de
ledifici de la Policia Local. El lliurament de premis
tindrà lloc el dissabte 11 de desembre, a les 19
h, al Centre Cívic Palaudàries.
Els treballs dels tres guanyadors i els nou
finalistes serviran per a il·lustrar el calendari
del 2005, que editarà lAjuntament i es
presentarà durant lacte de lliurament de
premis.
Es farà una exposició amb totes o part de
les fotografies, que sinaugurarà aquest mateix
dia i romandrà al Centre Cívic Palaudàries fins
a final dany. Posteriorment, es podrà veure
a Ca lArtigues i al nucli urbà.
Aquest concurs, que és una mescla de
fotografia i naturalesa, està dedicat al
desaparegut lliçanenc Joan Soley, una persona
que durant la seva vida va gaudir passejant per
la Vall del Tenes, viatjant per tot el món i escalant
muntanyes, i deixant constància de tot això,
sobretot, a través de les seves fotografies.
La primera edició del concurs fotogràfic
Memorial Joan Soley, convocat per
lAjuntament, ens descobreix llocs
excepcionals de la geografia lliçanenca, tant
pel seu interès estètic com pel seu valor
mediambiental, que en podrem gaudir a casa
mitjançant el calendari del 2005. A aquest
concurs el seguiran altres edicions amb
temàtiques ben diferenciades, sempre tenint
en compte com a referent el nostre municipi.
Les fotografies premiades ens il·lustraran cada
any un nou calendari.
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C O N C LU S I O N S D E L S N U C L I S D  I N T E R V E N C I Ó PA R T I C I PAT I V A
(2 doctubre de 2004. Implantació dindústries al terme de Lliçà dAmunt.
Procés dinformació i de participació ciutadana)
1. EN RELACIÓ AMB ELS POLÍGONS INDUSTRIALS DEL
NUCLI (MOLÍ DEN FONOLLEDA I INDUSTRIAL TENES)...

LAUTOVIA C-17, ENTRE LA CARRETERA NOVA DE
GRANOLLERS I LA BENZINERA)...

Tots els grups, unànimement, aproven el fet que lAjuntament
nhagi accelerat la urbanització i hagi formulat modificacions
del planejament per terciaritzar-ne els usos (buscant la
prestació de serveis de proximitat a la població local) i per
permetre la construcció de naus petites, de 500 m2, per
atendre la demanda local de sòl industrial.

Tots els grups, unànimement, sinclinen perquè es pacti amb
els propietaris un màxim de tres naus donant a carretera i una
nau a segona línia, buscant el mínim impacte a la ratlla de la
viabilitat. No sestaria dacord ni a exhaurir ledificabilitat possible
(pel seu elevat impacte) ni a ampliar làmbit de la unitat dactuació
per millorar el balanç econòmic ni que lAjuntament assumís
costos per fer més viable el desenvolupament daquesta unitat
dactuació.

Es demana, com a tema més destacat, que en lendegament
del Tenes es tingui molta cura dels aspectes de restauració
paisatgística i ambiental de lentorn, inclòs el Pinar de la
Riera, que es voldria que fos un parc poc artificialitzat.
També que les empreses no siguin contaminants ni sorolloses
ni perilloses (trasllat de la fàbrica de petards i daltres
indústries), que shi instal·lin persones de Lliçà, que es
pensin bé les vies de comunicació i el transport públic i
que les empreses que ara estan instal·lades dins els barris
residencials es traslladin a aquests polígons industrials.
2. EN RELACIÓ AMB LENTORN DINDÚSTRIES FIGUERES
(PLA PARCIAL ENTRE INDÚSTRIES FIGUERES I EL RAVAL
DE CAN PUJALT I SECTOR DE LANTIGA FÀFRICA DE
PINSOS, A LALTRE COSTAT DE LA CARRETERA)...
Tots els grups, unànimement, sinclinen per mantenir lús
industrial del pla parcial que hi ha al nord dIndústries
Figueres i requalificar a ús residencial el sector ara industrial
de lantiga fàbrica de pinsos per compatibilitzar els usos de
cada sector mb els usos que ara els envolten. En el sector
de lantiga fàbrica de pinsos és on es concentraria
laprofitament, si cal en planta baixa i dos pisos, que permetria
alliberar dedificacions la totalitat del corredor ecològic que
hi ha entre el pla parcial al nord dIndústries Figueres i el
raval de Can Pujalt, garantint que no sedifiqui un continu
urbà, al llarg de la carretera, entre el nucli i la Cruïlla. La
idea és que la nova zona industrial acabi a la mateixa línia
que acaba el sòl residencial a laltre costat de la carretera.
Tots els grups valoren com a essencial deixar obert aquest
corredor ecològic i el consideren molt valuós i si, per
conservar-lo lliure dedificacions, cal que en el sector de
lantiga fàbrica de pinsos els edificis siguin de planta baixa
i dos pisos, es considera correcte fer-ho així i no es valora
negativament.
Els grups consideren que és important que es tingui cura
dels aspectes visuals i estètics del nou sector industrial,
atès que serà una de les entrades del poble, i separar les
naus el màxim que es pugui de la carretera; també que seria
bo que es permetessin naus petites. Pel que fa a la part
residencial, es remarca la importància que hi hagi habitatge
social.
Davant la proposta de prioritzar lús per a activitat econòmica
dels sòls urbans i urbanitzables que tenim, els grups hi
posen reserves. Sentén que el nostre municipi és
marcadament residencial, però es demana que sestudiï
cada cas per separat dacord amb les necessitats de serveis
i daltra mena de la població local, a fi que el desenvolupament
urbà sigui ordenat i equilibrat.
3. EN RELACIÓ AMB EL SECTOR SECSA (AL COSTAT DE

En general, no es veu aquesta actuació com a especialment
problemàtica si es fa dacord amb lescenari proposat, però
sapunta una certa por pel fet que constitueixi un continu urbà
al llarg del tram lliçanenc de la C-17, si finalment surbanitza
Can Montcau.
4. EN RELACIÓ AMB LA URBANITZACIÓ DE CAN MONTCAU,
ACTUALMENT PROPIETAT DE MANGO...
Tots els grups, unànimement, consideren que no es poden
acceptar les demandes de més edificabilitat de lempresa ni el
projecte plantejat, que el tòpic que més indústria és bona per a
Lliçà no és suficient. Igualment, coincideixen a dir que no shauria
de decidir res sobre Can Montcau fins que no shagi aclarit
lordenació de la regió metropolitana (treballs actualment en
curs) i les possibilitats dintervenció de la Generalitat.
El desig general és que es lluiti perquè Can Montcau no surbanitzi
i per desclassificar el sector perquè esdevingui sòl no urbanitzable.
Tanmateix, una majoria (60%) creu que si realment això acabés
comprometent molt seriosament les possibilitats de lAjuntament
de prestar els serveis bàsics durant els propers dos mandats,
caldria fer alguna cosa a Can Montcau.
Si finalment fos realment inevitable desenvolupar el sector de Can
Montcau, llavors els grups sinclinen per garantir els paràmetres
urbanístics actuals, sense augmentar-los, i adquirir el sòl no
urbanitzable per impedir que en el futur no pugui créixer el polígon
ocupant el pla agrícola (blindar urbanísticament el sector). Igualment,
si fos inevitable la urbanització de Can Montcau, com es veurà en
el punt posterior, tots els grups sinclinen per traslladar-hi lempresa
BIOKIT, actualment al costat del nucli urbà.
5. EN REL ACIÓ AMB LAMPLIACIÓ DE BIOKIT...
Els grups no aproven que BIOKIT creixi ocupant els terrenys no
urbanitzables que lempresa té al llarg del torrent de Can Bosc
i es refermen en els resultats de lAgenda 21 local. Admeten
lampliació concreta que ara proposa lempresa per raons
durgència (4000 m2 de sostre sense ocupació fora de làmbit
actual de les naus), si hi ha contrapartides tangibles (entre les
quals la cessió a lAjuntament de terrenys en la zona del torrent
de Can Bosc) i es deixa lligat que en cas que Can Montcau,
finalment i inevitablement, shagi durbanitzar, lAjuntament doni
terrenys a Can Montcau perquè BIOKIT shi traslladi, cedint les
seves naus de can Malé com a equipaments municipals i les 16
ha rústiques com a corredor ecològic del torrent de Can Bosc.
Els grups no consideren que la voluntat de traslladar BIOKIT, ni
que sobtinguin equipaments per al poble, justifiqui urbanitzar Can
Montcau, però, si finalment surbanitza Can Montcau, llavors sí
que consideren que caldria aprofitar perquè BIOKIT shi traslladés.

En el moment de tancar aquesta edició de lEi! només hi havia aquest document, un
recull provisional de les conclusions, sobre el qual els mateixos participants podien
presentar al·legacions i altres persones podien manifestar lopinió i/o formular comentaris
o observacions, que es farien constar com a documents complemetaris. El document
final es va presentar el 5 de novembre.

* Retirada

de plaques de gual no actualitzades:

En breu, la Brigada dObres Municipal retirarà totes les plaques de gual del
municpi que no estiguin al corrent del pagament de la quota de lany 2004.
* Proper

Ple:

Dijous 25 de novembre, a les 19 h, a la sala polivalent de ledifici de la
Policia Local.

Lliçà en 5 minuts
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MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
(25 de novembre: Diada Internacional Contra la Violència de Gènere)
La violència vers les dones és avui un
dels problemes més importants que té
la nostra societat. Un problema social
que s'ha exercit històricament i que,
malgrat els avenços obtinguts en el camí
vers la igualtat entre sexes, es continua
manifestant d'una forma cruenta i
reiterada.
Les agressions de gènere, tant físiques,
psicològiques com sexuals, constitueixen
un greu atemptat contra els drets humans
i suposen un veritable obstacle pel
desenvolupament d'una societat plena,
lliure i democràtica. Malgrat les
nombroses campanyes de
sensibilització, les resolucions i
recomanacions fetes, tant per
organismes nacionals com
internacionals, la violència contra les
dones continua sent una realitat palpable.
Un any més, amb motiu de la Diada
Internacional contra la Violència de
Gènere, volem fer palesa la nostra
solidaritat amb totes les dones que
pateixen qualsevol forma de violència.
Per poder modificar aquesta realitat cal
que tots i totes, individualment i
col·lectivament, denunciem tota mena
de violència i ens comprometem en la
solució d'aquesta autèntica malaltia
social.
Tots els governs locals, així com les
entitats municipalistes, hem manifestat
en moltes ocasions el nostre rebuig i la
nostra indignació davant la violència de
gènere i hem reiterat el nostre compromís
en la seva eradicació. Volem encapçalar
aquest sentiment ciutadà i fer una crida
al conjunt de la societat perquè mostri
el seu rebuig i perquè col·labori
activament en leradicació de qualsevol
tipus de discriminació.

Per això, MANIFESTEM
El nostre compromís de,
· lluitar enèrgicament contra la violència
vers les dones, mitjançant un seguit de
mesures on es concretin, d'una forma
integral, aquelles actuacions d'atenció
a les víctimes que tenen com a objectiu
assolir la seva plena recuperació
personal i social.
· promocionar i millorar aquelles mesures
educatives, preventives i de
sensibilització.
· difondre els valors d'igualtat, de
tolerància i de respecte entre tots els
ciutadans i ciutadanes.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

JORNADES DE
FORMACIÓ PER A
ENTITATS
Tema: Participació ciutadana
en làmbit local.
Dies i horari: DIVENDRES 19
DE NOVEMBRE, de 18 a
20.30 h, I DISSABTE 20 DE
NOVEMBRE, de 10 a 14.30 h
Lloc: Local Social de Can
Xicota
Informació i inscripcions:
Oficina dAtenció al Ciutadà
(OAC), telèfon 93 841 52 25
o c/e participacio@ajllisa.org

XERRADA: FAMÍLIA I
GENERACIONS. LA
RELACIÓ
FAMILIARENTRE
GENERACIONS
A càrrec de Ramon Buscallà,
mestre, psicòleg, llicenciat en
filosofia i lletres i president
de lAssociació Pro Cultura
Familiar del Vallès Oriental.
Dia: DIJOUS 25 DE
NOVEMBRE
Hora: 17 h
Lloc: Casal dAvis

LES ENTITATS
PROPOSEN:

XERRADA:
AGRICULTURA
BIOLÒGICA

CONFERÈNCIA DEBAT:
EL NOU ESTATUT
DAUTONOMIA

La necessitat que la resta
d'administracions implicades

A càrrec dun membre de
lassociació Kosturika.

· garanteixin i augmentin, segons les
necessitats existents, els recursos
necessaris per a la protecció, latenció
i la rehabilitació psicosocial de les
víctimes de la violència de gènere: cases
d'acollida, pisos pont, centres d'urgència,
centres de llarga durada.
· prioritzin polítiques integrals
encaminades a la prevenció, la detecció,
latenció i leradicació de la violència
gènere.
· garanteixin una coordinació eficaç dels
circuits dels serveis assistencials
existents per aconseguir un tractament
integral de totes i cadascuna de les
víctimes.
· I que tots els municipis de Catalunya,
a través de les dues entitats
municipalistes (ACM i FMC), participin
en lelaboració de la propera llei contra
la violència de gènere i el Pla de
polítiques digualtat que està elaborant
la Generalitat de Catalunya i el Parlament
de Catalunya.

Dia: DIVENDRES 19 DE
NOVEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Ca
lArtigues

Dia: DIJOUS 18 DE
NOVEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu LAliança
Organitzen: Federació
dAssociacions de Veïns de
Lliçà dAmunt (FAVLLA),
Centre dEstudis i Recursos
Veïnals de la Confederació
dAssociacions de Veïns de
Catalunya (CONFAVC) i
lAjuntament de Lliçà dAmunt

En el Ple del 25 de novembre es presentarà aquest manifest contra la violència de gènere
per tal que lAjuntament shi adhereixi.

CINEFÒRUM: TE DOY
MIS OJOS (la violència
de gènere)
Amb motiu de la Diada
Internacional contra la
violència domèstica. Amb la
participació dun membre de
lentitat DRAC MÀGiC.
Dia: DIMARTS 23 DE
NOVEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Sala polivalent del
recinte municipal dEls
Galliners

XERRADA SOPAR: ELS
INTEGRISMES
Dies: DIVENDRES 19 DE
NOVEMBRE
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu del sopar: 8 euros
Organitza: Lliçà Solidari
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SORTIDA AMB BTT: GR97 (LLIÇÀ-LA BEGUDA
ALTA)
60 km 600 m de desnivell.
Transport: tren. Dificultat:
mitjana.
Dia: DIUMENGE 21 DE
NOVEMBRE
Hora de sortida: 8 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 Concos

CONFERÈNCIA
AUDIOVISUAL:
TRÒPIC DE
CAPRICORN.
MADAGASCAR,
DEXTREM A EXTREM
A càrrec de Joaquim
Montoriol, geòleg i viatger.
Aquest acte sengloba dins
de la Festa Anyal de lAteneu
LAliança.
Dia: DIUMENGE 21 DE
NOVEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu LAliança
Organitzen: UEC Vall del Tenes
i Ateneu LAliança

XERRADA: EL CÀNCER
(MARATÓ DE TV3)
Dies: DIMECRES 24 DE
NOVEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Sala polivalent del
recinte municipal dEls
Galliners
Organitza: Associació de
Dones del Tenes

Millores a la
via pública
Entre finals doctubre i durant tot el mes de novembre, sestan duent a terme diverses obres en els carrers de Lliçà
dAmunt.Tot i que es produeixen alguns embussos, en hores punta, i cert col·lapse en el centre del poble, aquestes
obres són de gran impor tància per al nostre municipi i representen una millora de la via pública.
Al carrer de Francesc Macià, en un tram de 50 metres, sha renovat la xarxa de clavegueram municipal per tal de
donar una solució definitiva als greus problemes que pateixen els veïns daquest carrer quan plou, referents al
drenatge de les aigües pluvials i residuals. Aquesta obra forma part de la primera fase del projecte.
Sestà adequant laparcament del costat de lAjuntament per guanyar places de pàrquing al centre urbà. El carrer
del Torrent Mardans sha eixamplat per permetre laparcament de vehicles i motos i sha ordenat lantic aparcament
de sorra, que més endavant es pavimentarà.
A la cruïlla entre els carrers dAnselm Clavé, Baronia de Montbui i Torrent Mardans es regularà el creuament amb
semàfors i passos de vianants. També sarreglarà i es donarà continuïtat a la vorera que va des de lAjuntament
fins a la parada del bus del carrer del Doctor Bonet. Es farà vorera a linici del carrer del Torrent Mardans, que, més
endavant, continuarà fins al carrer de Sala Ambròs. Aquestes obres sadaptaran a la normativa daccessibilitat per
a discapacitats. El pont del torrent Mardans també sarranjarà i es canviarà la barana. I tota aquesta zona quedarà
perfectament il·luminada.
Sha començat la reparació de lasfaltatge i la millora de la senyalització de la carretera BV-1432, que enllaça Lliçà
dAmunt amb Granollers i amb lautovia C17, i dun tram del carrer dAnselm Clavé, des de lEsglésia fins a la cruïlla
amb la carretera de Granollers. Aquestes obres van a càrrec de la Diputació.
I, per fi, també sinicia la reparació de lasfaltatge de grans trams dels carrers on, temps enrere, lATLL va realitzar
les obres de canalització de laigua i que actualment estan molt deteriorats, amb enfonsaments del ferm. Els carrers
afectats són els de Can Roure, Josep Maria de Segarra, Ramon Llull i Josep Llimona, i la carretera de Palaudàries.
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