
Número 1, febrer de 2006 

Notícies

El projecte de la biblioteca de
can Oliveres, ja fet.
La  presentació  del  projecte  de  la  Biblioteca
Municipal de Ca l'Oliveres es va celebrar, el passat
divendres  27,  a  la  sala  polivalent  dels  Galliners.
L'alcalde de Lliçà d'Amunt, Joaquim Tarafa, va fer
la  presentació  del  projecte  i  va  aclarir-ne  els
dubtes.

El nou projecte de biblioteca es farà a la masia de
Ca   l'  Oliveres,  quan  la  senyora  Roser,  l'actual
resident de la casa, la deixi disponible. Llavors es
començaran els estudis arquitectònics. 

Encara falten 2 o 3 mesos de projectes i gestions,
perquè  comencin  les  obres.  Primer,  es  farà  la
rehabilitació de la masia i, després, s'habilitarà la
biblioteca. 

A  la  planta  baixa,  hi  haurà  les  revistes  i,
possiblement, una cafeteria, també, una zona per a
infants. La primera planta serà el lloc dedicat als
llibres. I al pati, s'hi faran activitats diverses, tant
culturals i/o juvenils. Serà un recinte tancat.

La reunió va començar a les set de la tarda i es va
allargar  fins  a  dos  quarts  de  nou.  Es  va  fer  una
presentació  en  diapositives  digitals  que  es  va
acabar amb la intervenció dels assistents que van
plantejar  les  qüestions  i   els  dubtes  sobre  el
projecte.

Es preveu que el projecte s' obrirà al públic a finals
de l'any 2007.
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 Direcció actual, una perspectiva.
El Sr. Fco. Javier Íñiguez des de fa dos anys és
l'actual director de l'IES Lliçà. 

Vam decidir entrevistar-lo ja que és un dels dotze
professors que van endegar l'IES,  l'any 1995, l'any
de l'inici i fundació del nostre centre escolar.

ENTREVISTA:

1. Quant  temps fa que treballes a l' IES?

-D'ençà que es va inaugurar l'any 1995.

2. Per què vas decidir que volies ser director?

-  Perquè els membres que ens presentàvem al
nou equip estàvem molt il·lusionats en portar
l'institut. Pensàvem que podríem aportar coses
noves, i també perquè m'hi trobo  molt a gust al
Centre.

3.És molt complicat combinar la feina de
professor la de  director?

-No és molt complicat, tot i que  suposa un esforç
també aporta gratificacions personals.  Jo
considero que els directors també han de seguir
fent classes.

4.Què és el millor que t'ha passat en aquests deu
anys?

- No hi ha cap cosa en concret, però potser és
molt gratificant trobar-te alumnes que ja han
acabat els estudis  a l'IES i retrobar-los al  cap
dels anys.

5. Se t'ha fet llarg aquest camí?

-No el temps passa volant.I ara penso:'' ja han
passat deu anys!''

6. Ha canviat molt  l'IES des d'aleshores  fins ara?

- Moltíssim, tenim un edifici amb més aulari i amb
més aules específiques, tenim més dotacióde
material i equipaments, també s'ha incrementat
el nombre d'alumnes i de professors.

7. En quins aspectes?

Abans hi havia problemes d'infraestructura, de
transport i de convivència. Vam començar amb sis
“barracons”. En fer el trasllat vam notar el canvi
en la  temperatura,  en el fet de tenir
laboratoris i aules amb més material i més
recursos.  Sobretot a nivell d'instal·lacions.  Ara,
la gent es troba més  a gust al nou edifici.

8.Tens algun objectiu de cara el futur?

- Que hi hagi batxillerat artístic, cicles formatius
i que els alumnes surtin millor preparats.

9. Posa una paraula per cada arbre dels que vam
plantar amb motiu del 10è aniversari per definir
el pas dels deu anys.

-Records

-il·lusió

-Paciència

-Satisfacció

-Dificultats

-Relacions humanes

-Sentiments

-Ex-alumnes

-Nerviosisme

-Alegria.

10-Quin ha estat l'acte del desè aniversari que
més t'ha agradat?

La plantada simbòlica d'arbres i l'acte central: van
venir alumnes de la primera promoció i de l'última,
els vídeos  i recordar tot el què ha passat.

Gràcies Javi, per haver col·laborat amb
nosaltres.
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L'IES ha fet 10 anys.

L'institut va començar a funcionar l'any 1995, amb la
Junta Directiva encapçalada per la professora Fina
Dantí, la directora, Susana Dols, com a Cap d'Estudis,
en Javi Íñigez com a Coordinador Pedagògic i en
Manuel Sanmartín com a secretari. Les instal·lacions
constaven de sis mòduls prefabricats ubicats al mig
d'un polígon industrial.  Es va començar amb molts
pocs recursos.

Era  el  primer  any  d'implantació  d'un  nou  sistema
educatiu  basat   en  la  LOGSE,  llei  que  reconeixia
l'obligatorietat  de  l'ensenyament fins  als  16  anys  i
que volia  acabar  amb la  divisió  entre la  Formació
Professional i  el Batxillerat, amb la intenció 
d'  atendre  la  diversitat  dels  alumnes  d'una  forma
diferent.  I així va començar l' ESO.

El primer any només hi havia  sis cursos de 3r d'ESO.
L'any següent es va fer 1r, 3r i 4t. La primera
directiva va durar 4 anys. Al cap del temps, tot va
anar millorant, amb l'esforç, la il·lusió i les ganes de
tirar endavant de tothom. 

La segona Junta Directiva va tenir una durada de
cinc anys. L'Ignasi Carreras, n'era el nou director,el
Javi Íñiguez va exercir els primers dos anys de Cap
d'Estudis i l'Antònia Guijosa  els tres següents, La
Carme Villanueva va ser la Coordinadora Pedagògica
i el Carlos Vállez va ser el secretari durant quatre
anys i la Sílvia Batllori el darrer any.

Van haver d'estar quatre anys més a les cargoleres
i, finalment, el curs 2003-2004 comencen les classes
a l'edifici del nou institut, inaugurat per la promoció
d'alumnes nascuts l'any 1991. 

El canvi d'ubicació va suposar un gran canvi respecte
als mòduls prefabricats: la temperatura, les
instal·lacions, els nous equipaments, més aules, més
alumnes... 

L'oferta educativa actual contempla tots els cursos
de l'ESO i Batxillerat.

Ara ja han passat 10 anys, la Junta Directiva també
ha tornat a canviar: el nou director és en Javi
Iñiguez, el Cap d'Estudis és en Carles Albesa, el
Coordinador Pedagògic és en Santi Valle i la Sílvia

Batllori és la nova Secretària.  Aquesta Junta, entre
d'altres objectius, ha fet els tràmits per sol·licitar
per ampliar l'oferta educativa de l' IES Lliçà, amb
Cicles Formatius i la modalitat de Batxillerat
Artístic.

Entrada principal de l'IES Lliçà

Actes del 10è aniversari:

• Visita guiada(la fan els alumnes de l'IES)
• Exposició del passadís de la planta baixa.
• Plantada del deu arbres i el monòlit

commemoratiu.
•  Anar al pavelló. Inici. Presentació
•  Interpretació musical 1r batxillerat
•  Parlament 1a promoció i 1a junta directiva
•  Power Point fet per la 1a promoció
•  Interpretació musical 1r batxillerat
•  Parlament 2a junta directiva
•  Power Point fet per l'IES
•  Interpretació musical professors
•  Cloenda per la tercera junta directiva
•  Refrigeri

     

I així van concloure les activitats. 
Esperem celebrar-ne moltíssimes més. 
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Ignasi Carreras, una visió personal

L'Ignasi Carreras és un dels professors fundadors de
l' IES Lliçà, va dirigir el centre durant cinc anys i
actualment s'ocupa de dos projectes: col·labora
amb la Núria Solé en l' organització de l' Intercanvi
de Llengua Francesa i realitza l'activitat de L'hort a
l' IES dins el marc Projecte Licano. 

L'Ignasi a l 'hort

Pensem que ens pot oferir una visió interessant de
l'evolució de l' IES.

1-Canviaries alguna cosa de l' IES? Quina?
   Que no es perdi la il·lusió.

2-Què és el que no canviaries per res?
El sentiment familiar, la unió, l'esperit de seguir
endavant.

3-Et sents satisfet amb el treball que has fet a l'
IES?
Jo sempre estic content amb el que he fet. En el
seu temps, potser podria haver donat més. 
La majoria dels objectius els he aconseguit.

4-Creus quer l' IES ha millorat amb els anys?
Ha anat creixent i ara comença a tenir una
identitat pròpia. Cada cop a millor.

5-Quin problema t'ha costat més  resoldre?
Aconseguir que l'IES fos realment un centre on la
gent es fes com a persona. Que hi hagués 
motivació per formar-se acadèmicament i com a
ciutadans.

6-Amb quins anys et quedes, del primer al cinquè
o del cinquè al desè?
Del primer al desè (riu). Tots els anys tenen les
seves coses

7.Comenta'ns algun fet de l' acte del 10è
aniversari.
Veure antics alumnes, pares, etc. Tot i que vaig
trobar a faltar a molta gent.

8-Quina idea et va agradar més?
La projecció que van fer els de la primera
promoció.

9-Quants anys creus que arribarà a complir l' IES
Lliçà?
Molts anys!!

10- Descriu amb una paraula cada arbre de l' IES.
-Incògnita
-Il·lusió
-Por
-Esperança
-Treball
-Bon rotllo
-Emocions
-Escacs
-Caminar
-Vida

11-Tornaries a ser director?
Potser algun dia m'agradaria tornar a ser director,
ara de moment no. El que no m'agradaria gens
es que vingués un director de fora.

Gràcies Ignasi!


