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LESPURNEIG, UNA PROPOSTA
ORIGINAL I PARTICIPATIVA
Una de les novetats de la Festa Major denguany
és lEspurneig, que consisteix a llançar coets de
llum des de diferents punts del municipi, a les 22 h
del diumenge 11 de setembre, durant cinc minuts,
per intentar il·luminar el cel de Lliçà dAmunt.
La idea requereix la col·laboració de molta gent
voluntària que, designada per cada associació de
veïns, es responsabilitzi de llançar els coets, cedits
per lAjuntament, amb totes les condicions de
seguretat i control necessàries.
Daltra banda, cadascú també podrà llançar els
seus propis coets, sempre i quan ho faci
correctament i des dels espais indicats per les
associacions veïnals.
LAjuntament fa una crida a la responsabilitat de
tothom i es reserva el dret de suspendre aquesta
activitat, si les condicions ambientals no són
adequades o si el Departament de Medi Ambient
ho requereix.
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ELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ
CIVIL ORGANITZEN UNA
EXHIBICIÓ EQÜESTRE DE PRIMER
NIVELL
La secció muntada de lAssociació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà dAmunt ha organitzat, per
al dissabte de la Festa Major, un espectacle
innovador i de gran qualitat en què es mostraran
les diverses modalitats de domatge i salts amb
cavall, a càrrec dalguns dels millors genets i
amazones de Catalunya.
Aquesta exhibició eqüestre es desenvoluparà al
llarg de quatre hores, a partir de les 10 h, a
laparcament de la piscina municipal -que sadaptarà
per a locasió- i cada especialista farà una
demostració de les seves habilitats dalt del cavall.
També hi participaran els membres de la secció
muntada de l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà dAmunt que, a més del servei que
ofereixen com a protecció civil, tenen genets de
gran categoria.
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LA FESTA MAJOR TINDRÀ UN
PUNT DINFORMACIÓ MUNICIPAL

ELS AUTOBUSOS URBANS
FUNCIONARAN ELS DIES FESTIUS
DE FESTA MAJOR

Durant tots els dies de la Festa Major, lAjuntament
instal·larà una carpa a la plaça de Catalunya, perquè
sigui un punt de referència de la festa, a més d'un
lloc on poder trobar informació municipal. El cap
de setmana de les "24 H" també estarà al Pinar de
la Riera.

Amb motiu de la Festa Major, els dies 9, 10 i 11
de setembre, el servei dautobusos urbans funcionarà
amb els horaris i el nombre dexpedicions habituals
de la resta de dies de lany, per tal de facilitar la
mobilitat a tots els ciutadans.

En aquest Punt dInformació Municipal (PIM) shi
podrà trobar tota la informació sobre els actes de
la Festa Major i shi podran comprar samarretes
amb el lema Amunt la Festa! i els tiquets de la
fideuada popular. També es podrà respondre una
enquesta sobre el model de Festa Major i inscriures
com a voluntari o voluntària per a la Comissió de
Festes.
A més, el PIM disposarà dinformació de les
diferents regidories de lAjuntament i de les activitats
previstes per al nou curs.

no t íc ie s
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LES 24 HORES DE RESISTÈNCIA
EN CICLOMOTOR DE LA VALL DEL
TENES ARRIBEN A LA XXVI EDICIÓ
AMB NOVETATS
Enguany, la XXVI edició de les 24 hores de resistència
en ciclomotor de la Vall del Tenes comptarà amb
un dia més, començarà en divendres i tindrà lloc
durant tres dies 2, 3 i 4 de setembre.
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També hi ha novetats en lorganització. Els
organitzadors daquest any són el Grup 24H, format
per entitats, col·lectius i particulars de la Vall del
Tenes amb el denominador comú de lentusiasme
per aquesta cursa.
Daltra banda, la prova comptarà amb lassistència
del director general del Circuit de Catalunya, Fidel
Sust, ja que el Gran Premi Circuit de Catalunya és
un dels patrocinadors oficials daquesta edició.
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COMENCEN MÉS ACTIVITATS
DINS DEL PLA MUNICIPAL
DIGUALTAT
Dins del Pla Municipal dIgualtat, lAjuntament ha
organitzat un programa dactivitats per al darrer
trimestre de lany, adreçat a homes i dones, tant
adults com joves, amb lobjectiu de contribuir a
tranformar la desigualtat de gèneres.
Daquesta programació, cal destacar lampliació
dels tallers de creixement personal i lexposició
Dona, què més vols?, així com dues obres de
teatre. Continuaran el taller de cuina i habilitats
domèstiques i els cursos dinformàtica.
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SINICIA EL SEGON CICLE DE
LANY DEL LLIBRE I LA LECTURA
A partir del setembre, lAjuntament inicia el segon
dels cicles de conferències organitzats amb motiu
de la commemoració de lAny del Llibre i la Lectura.
 Aquest segon cicle de conferències sha anomenat
Grans llibres de la literatura universal i tindrà lloc
els dijous, a les 20 h, a la Biblioteca IES Lliça.
 En aquest cicle, es parlarà sobre La divina comèdia,
Tirant lo blanc, El quixot, Hamlet, Flaubert, Tolstoi
i Kafka. Els conferenciants seran Annalisa Mirizio,
Anton Maria Espadaler, Josep Maria Micó, Joan de
Sola, Marta Segarra, Ricard San Vicente i Robert
Caner.
 La primera conferència tindrà lloc el 15 de
setembre, en què Annalisa Mirizio parlarà sobre La
divina comèdia.
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LAJUNTAMENT CEDEIX UN ESPAI
DEL CENTRE CÍVIC CA
LARTIGUES DE LA SERRA A
L'ASSOCIACIÓ VEÏNAL
Amb lobjectiu de potenciar el teixit associatiu i de
facilitar espais perquè les associacions puguin
desenvolupar les seves gestions i activitats,
lAjuntament i lAssociació Veïnal Ca lArtigues han
signat un conveni dús de lespai ubicat al primer
pis del Centre Cívic Ca lArtigues de la Serra com
a local social daquesta entitat.
Lassociació de veïns disposarà de despatx i espais
de magatzem i gestionarà lespai descrit al conveni
dús acollint-se als drets i obligacions daquest
document.
La planta baixa de lequipament es destinarà a centre
cívic i estarà gestionat per lAjuntament, a través de
la dinamitzadora que hi treballa. Totes les entitats i
persones interessades a sol·licitar espais, participar
en activitats o qualsevol altra informació municipal
hauran de posar-se en contacte amb la dinamitzadora.

9



EL CONSELL MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTÀ
A PUNT DE CONSTITUIR-SE
Una trentena de persones, representatives de
diferents àmbits de la nostra població, van assistir
a la primera reunió per preparar la constitució del
Consell Municipal de Participació Ciutadana.
 El Consell Municipal de Participació Ciutadana
és un òrgan de participació que permetrà a
lAjuntament tractar conjuntament amb una àmplia
representació de la ciutadania els temes més
importants que afecten el nostre municipi.
 En aquesta primera reunió, que va presidir
lalcalde, Joaquim Ferriol, ja van quedar decidits
alguns membres del Consell. La segona reunió
tindrà lloc el dijous 15 de setembre, a les 20 h, a
la sala dactes del Pavelló dEsports. En aquesta
reunió sescolliran definitivament els membres que
formaran part del Consell, la qual cosa saprovarà
en el Ple del setembre.

1. Aprovació provisional de l'ordenança reguladora
de la Taxa per a la prestació del servei de prevenció
d'incendis forestals.
El regidor d'Hisenda, Jaume Ballbé, i el regidor de Medi
Ambient, Ferran Miralles, van explicar que aquesta taxa
permetrà crear i mantenir les franges de protecció dels
barris, posar hidrants per als bombers, indemnitzar els
propietaris forestals i cobrir els petits costos de gestió
administrativa, i que la taxa és diferent segons el barri
perquè ens hi obliga la llei. L'Ajuntament, però, ha sol·licitat
ajuts a altres admnistracions públiques. CiU va manifestar
el seu acord amb la urgència de tirar endavant aquest servei,
però es va posicionar en contra de l'aplicació de les taxes;
segons aquest partit, el bosc és un bé comú i les despeses
es podrien incloure a l'lBI, per tal de no diferenciar entre
el centre urbà i els barris, ni diferenciar barris entre ells. El
PSC va mostrar preocupació per informar adequadament
la gent, demanar més ajuts i conscienciar els propietaris
de la neteja dels boscos. El PP es va mostrar en desacord
amb la manera de cobrar als barris.
ERC: a favor; EUiA-ICV: a favor; CiU: en contra; PSC: a favor;
PP: en contra.
2. Aprovació inicial de modificacions del pressupost
de l'exercici 2005.
El regidor d'Hisenda va exposar que en el Pressupost del
2005 hi ha una modificació d'ingressos que sumava un
total de 830.710,40 euros i una modificació de despeses
que sumava la mateixa quantitat. Ballbé va comentar que
el Pressupost Municipal és com un ésser viu, que està
subjecte a variacions, però que el desenvolupament està
regulat; per això, aquestes modificacions no afectaran el
resultat previst per a l'exercici 2005.
ERC: a favor; EUiA-ICV: a favor; CiU: abstenció; PSC: a favor;
PP: a favor.
3. Aprovació del Pla d'Acció cap a la Sostenibilitat.
El regidor de Medi Ambient, Ferran Miralles, va dir que
amb aquesta aprovació es donava carta de naturalesa a
quest document, resultat del procés de participació ciutadana
de l'Agenda 21 i s'assumia un compromís municipal.
Miralles va comentar que la intenció és que, cada any,
s'aprovi un programa d'actuacions i se'n faci una avaluació.
Per impulsar el Pla d'acció, es creen les figures de l'Oficina
21 de l'Ajuntament (motor executiu), el Consell Municipal
de Medi Ambient i Urbanisme (per copsar l'opinió de la
ciutadania sobre el desenvolupament del Pla) i els Grups
21 (grups de gent interessada a impulsar i desenvolupar
una acció concreta). CiU i PSC van coincidir a destacar la
importància de començar a treballar en el desenvolupament
d'aquest pla, sobretot per poder tirar endavant la revisió del
Pla General.
Unanimitat.
4. Aprovació inicial de la Modificació del Pla
General en referència a la regulació del sòl no
urbanitzable.
El regidor de Medi Ambient va justificar aquesta modificació
dient que l'actual legislació contradiu molts aspectes regulats
en el vigent Pla General en relació al sòl no urbanitzable.
A banda d'ajustar el pla a la legislació actual, les principals
aportacions d'aquesta modificació són una definició
d'objectius moderna; una bateria de possibles plans
especials; una redefinició dels usos admesos i exclosos;
la identificació de les edificacions que reuneixen els requisits
per formar part del catàleg de masies i cases rurals i les
que queden fora de l'ordenació; i una regulació més acurada
de cada subzona.
Unanimitat.
5. Aprovació inicial d'esmena per error material
del vigent Pla General en referència a la precisió
de límits entre zona de verd públic i zona de ciutat
jardí al barri de Palaudalba.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que s'havien detectat
delimitacions de zones de verd públic, que no concorden
amb la realitat física de les parcel·les venudes i dels terrenys
cedits pels promotors, que són majors, i que calia adequar
el vigent Pla General a la realitat física.
Unanimitat.
6. Aprovació inicial de la Modificació del Pla
General per a la restitució de la vialitat al carrer
de Ramon Llull del barri de Can Salgot.
L'alcalde va exposar que s'ha de rectificar el Pla General a
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l'encreuament del carrer de Ramon Llull amb el de Domènec Muntaner
per poder reconèixer la continuïtat del carrer de Ramon Llull.
Unanimitat.
7. Aprovació inicial de la Modificació del Pla
General als sectors del Raval d'en Xicota II i de
Can Ribell.
Joaquim Ferriol va dir que la necessitat d'aquesta modificació
sorgeix a partir de l'elaboració dels projectes de reparcel·lació
i urbanització d'aquests sectors. S'hauria de donar unes
noves condicions d'ordenació urbanística a aquests dos
sectors per tal d'ajustar-ne les seccions viàries a la realitat
construïda i aplicar millores a la vialitat; per tal de proposar
una zona verda al sector del Raval d'en Xicota II; i per tal
de reajustar els sistema viari del sector de Can Ribell i
disminuir l'impacte de les infraestructures sobre l'orografia
actual i sobre el camí antic de Granollers.
Unanimitat.
8. Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall a la
finca de la carretera de Parets a Bigues, núm. 911.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que aquest estudi de
detall és d'iniciativa popular i pretén segregar una finca en
la part construïda i la lliure, per poder edificar una nova
construcció independent de l'antiga edificació.
Unanimitat.
9. Aprovació del Reglament del Consell Sectorial
de Cultura.
El regidor de Cultura, Josep Camps, va exposar que es proposava
desestimar l'al·legació presentada per la Federació d'Associacions
de Veïns de Lliçà d'Amunt, que demanava que les associacions
veïnals haurien de formar part del Consell Sectorial de Cultura,
ja que aquest consell ha d'estar constituït per les entitats que
tenen com a objectiu principal la generació d'activitats culturals
i perquè la Federació ja forma part del Consell de Cultura com
a portaveu dels seus membres.
Unanimitat.
10. Acceptació de la subvenció per a les escoles
bressol.
La regidora d'Educació, Emília Soler, va dir que la Direcció
General de Centres Docents del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya havia concedit una subvenció
de 103.400 euros a l'Ajuntament com a titular de l'Escola
Bressol Muncipal L'Espurna per al curs 2004-2005 i que
l'altra escola bressol municipal no pot sol·licitar aquest
tipus de subvenció fins l'any vinent.
Unanimitat.
11. Representació de l'Ajuntament als consells
escolars dels CEIP Miquel Martí i Pol i Països
Catalans.
El Ple va ratificar el decret que atribueix la representació en
aquests consells a la regidora d'Educació, Emília Soler. Els
motius, segons la regidora, són atendre la reiterada petició
escolar d'una representació política.
12. Canvi de regidor a la Regidoria de Joventut.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, també va proposar al Ple de ratificar
el decret que delega la regidoria de Joventut al regidor Josep
Camps. L'alcalde va justificar aquest canvi per qüestions
d'afinitats de temes i coordinació entre regidories.
13. Aprovació de les festes locals per al 2006.
Joaquim Ferriol va proposar al Ple d'aprovar com a festes
locals de Lliçà d'Amunt per a l'any 2006 els dies 7 de gener,
Sant Julià (patró de Lliçà d'Amunt), i 8 de setembre, cap
de setmana de Festa Major.
Unanimitat.
14. Resolució d'un recurs de reposició.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va proposar al Ple de desestimar
el recurs de reposició interposat per Albert Conesa, en nom
i representació de Josep Cladellas, sobre una sanció de
30.001 euros per una infracció urbanística molt greu en un
terreny, i requerir als actuals propietaris del terreny l'adequació
de la realitat física a l'estat anterior al de l'alteració.
Unanimitat.
15. Mocions:
Els grups polítics municipals van presentar una moció
conjunta que insta la Generalitat a concretar l'aplicació dels
instruments econòmics per al compliment de la llei de
mesures de prevenció d'incendis forestals en les
urbanitzacions per tal que tots els barris i veïns paguin igual
i rebin més subvenció.
Unanimitat.

* Nou concurs per a l'arrendament de la consergeria i el bar del Casal d'Avis:
El plec de condicions que regeixen aquest concurs es poden recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC). Es fixa com
a preu per a la prestació del servei la quantitat de 600 euros mensuals, a millorar a la baixa. Les proposicions s'han
de presentar a la mateixa oficina, on s'han de registrar. El termini de presentació de proposicions finalitza el 7 de
setembre.
* Ludoteca juvenil:
La ludoteca juvenil que lAjuntament va obrir la segona quinzena dagost al recinte municipal dels Galliners, hi romandrà
fins al 2 de setembre.

* II Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley
El tema denguany són els edificis i les contruccions singulars -antigues i modernes-, que tinguin alguna particularitat
i que puguin considerar-se representatives del nostre poble. Les bases del concurs es poden recollir a lAjuntament,
als centres cívics i a diversos locals comercials del municipi. El termini de recepció de les obres serà fins al 6 doctubre.
* Nou telèfon davaries de SOREA:
902 25 03 70. Aquest telèfon funciona les 24 hores del dia durant tots els dies de lany. Per a consultes i altres temes
no relacionats amb avaries, es manté el telèfon 93 879 49 46.

* Serveis de biblioteca i punt dinformació juvenil durant la Festa Major:
Durant la Festa Major, els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre, la Biblioteca i el Punt dInformació Juvenil es traslladaran al
Centre Cívic Ca lArtigues de la Serra, on, de 18 a 21 h, tindran lloc Les tardes joves. Després del parèntesi de lagost
i de la Festa Major, la Biblioteca IES Lliçà i el Punt dInformació Juvenil tornaran a obrir el dia 12 de setembre.

* Ajuts de la Generalitat per al 2005:
Per a ladaptació o accessibilitat dhabitatges per a persones amb disminució: el termini de presentació de sol·licituds
és el 5 de setembre. Per a la concessio dajuts del Programa dajuts datenció social a les persones amb disminució:
els terminis de presentació de sol·licituds són el 14 de setembre i el 31 de desembre (depenent del tipus dajut). Per
a més informació: Regidoria de Benestar i Família de lAjuntament, www.llicamunt.net, oficines del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat o www.gencat.net/benestar.
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PLE ORDINARI DEL DIJOUS 28 DE JULIOL DE 2005
El grup polític municipal d'EUiA-ICV va presentar tres
mocions per acordar:
1. que, després de l'aprovació definitiva de la reforma del
Codi Civil, l'Ajuntament es comprometi a permetre que totes
les parelles, de diferent o mateix sexe, que ho desitgin i
compleixin els requisits necessaris, puguin casar-se civilment
a l'Ajuntament.
ERC: a favor; EUiA-ICV: a favor; CiU: a favor; PSC: a favor;
PP: abstenció.
2. la denúncia de l'actitud del govern del Marroc que ha
impedit l'entrada d'observadors de drets humans a El Aaiún.
Unanimitat.
3. l'adhesió de l'Ajuntament als motius i objectius del conveni
signat entre la Generalitat i la Lliga per la Laïcitat, una
plataforma d'entitats que reconeix la conveniència de la
separació o distinció entre el poder polític i les creences
religioses, és a dir, la laïcitat.
ERC: a favor; EUiA-ICV: a favor; CiU: a favor; PSC: a favor;
PP: abstenció.
El grup polític municipal de CiU va presentar quatre mocions
per acordar:
1. senyalitzar un mínim d'aparcaments per a discapacitats al
carrer de l'Aliança.
Unanimitat.
2. la necessitat de fer un estudi de mobilitat en el tram del carrer
d'Anselm Clavé que va del carrer de Baronia de Montbui al de La
Fàbrica, on hi ha comerços, serveis i edificis municipals, que
contempli el pas de vehicles i vianants.
Aquesta moció es va deixar sobre la taula perquè l'alcalde va dir que
existia ja un projecte, que podia ensenyar, que aportava solucions.
3. l'adhesió al manifest de l'Associació per a la Promoció del
Transport Públic, presentat per la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya i l'Organizació de Consumidors i Usuaris de
Catalunya sobre el servei de trens de rodalies de Barcelona,
amb el lema "Els trens de rodalies són el nostre "METRO" i
necessitem trens suficients i puntuals". L'alcalde va explicar
que l'Ajuntament era un dels promotors i va passar un full de
signatures a l'oposició i al públic dient que aquest full estava
a l'Ajuntament i ja l'havien signat unes dues-centes persones.
Unanimitat.
4. l'elaboració urgent d'un projecte tècnic de reparació del
carrer de Josep Maria de Segarra del barri de Can Salgot.
Aquesta moció es va aprovar per unanimitat amb un petit
canvi sobre la data d'inici de l'obra. L'alcalde va comentar
que s'havia inclòs dins del PUOSC per garantitzar-ne el
finançament, si la Generalitat ho acceptava.
Unanimitat.
El grup polític municipal del PP va presentar quatre mocions
per acordar:
1. realitzar, breument, camins de vianants i de bicicleta des
del pont del riu Tenes fins a la rotonda del barri de Can Xicota,
a la carretera de Granollers BV-1432.
L'equip de Govern va explicar que la prioritat era el camí de
Can Xicota i que aquesta proposta, en tot cas, creia que seria
més aconsellable pel Pinar de la Riera que per la carretera,
per raons de seguretat.
ERC: en contra; EUiA-ICV: en contra; CiU: abstenció; PSC:
abstenció; PP: a favor.
2.realitzar, breument, el projecte i l'execució de la pavimentació
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del final del carrer de Roselles fins a l'inici del carrer de
Can Mas, al barri de Can Roure, així com la construcció
d'un pont que uneixi els barris de Can Roure i Can Salgot.
L'equip de Govern va votar-hi en contra pel criteri que
segueix de no votar a favor coses que ja ha manifestat que
faria -el projecte del pont- i perquè arreglarà el camí però
sense asfaltar-lo.
ERC: en contra; EUiA-ICV: en contra; CiU: abstenció; PSC:
abstenció; PP: a favor.
3. iniciar contactes amb l'Ajuntament de Lliçà de Vall amb
l'objectiu d'asfaltar la continuació del carrer de Víctor Català,
al barri de Can Salgot, fins als carrers asfaltats de Lliçà de Vall.
L'alcalde va explicar que ja s'havien iniciat aquests contactes.
Unanimitat.
4. que l'Ajuntament realitzi la compra de la finca situada al
costat de l'edifici principal de l'Ajuntament per construir un
nou consistori.
L'equip de Govern va dir que ja s'havia analitzat, però s'havia
desestimat la idea perquè val molts diners i el municipi té
altres urgències d'inversió.
ERC: en contra; EUiA-ICV: en contra; CiU: abstenció; PSC:
abstenció; PP: a favor.
Els grups polítics municipals de CiU, PSC i PP van
presentar una moció conjunta per acordar:
1. presentar, en el termini màxim de dos mesos, un projecte
tècnic d'urbanització del vial d'accés al barri de Can Xicota
des de la rotonda de la carretera nova de Granollers, que
contempli una amplada per al creuament de dos vehicles
i el trànsit segur de vianants, i que pugui ser analitzat pels
grups polítics municipals de l'oposició, l'associació de
veïns de Can Xicota i la gent afectada. A més, comprometre's
a començar les obres abans de finalitzar aquest any i, si és
necessari, incloure una partida per acabar-les en el
pressupost municipal de l'any vinent.
L'equip de govern va manifestar que ja ho havia acordat així
amb l'associació de veïns i va votar-hi a favor amb una
modificació en l'apartat dels terminis, ja que l'obra no és
viable fins que els terrenys afectats no siguin municipals.
Unanimitat.
16. Preguntes:
El grup polític municipal de CiU va presentar cinc preguntes
sobre: la senyalització del carrer de Cerdanya, la brutícia
en terrenys públics, un atemptat a la llibertat d'expressió,
el pas de vianants entre els carrers d'Antoni Gaudí i de
Ribera d'Ebre i els solars municipals.
El grup polític municipal del PP va presentar nou preguntes
sobre: Pineda Feu-El Pinar, el pont del riu Tenes, la filtració
d'aigües residuals a la via pública al barri de Can Salgot,
un camí per a vianants al polígon industrial Palaudàries, la
retirada de pals de la via pública, la utilització del correu
electrònic per enviar preguntes i mocions per als plens, la
instal·lació d'un equip de megafonia en el Ple, una rotonda
al barri de Can Salgot i l'asfaltatge del carrer de Sant Valerià.
- Intervenció del públic:
Joan Bonet, en representació de l'Associació de Veïns de Can
Xicota, va defensar la necessitat d'un vial peatonal entre giratori
de Can Padrós i el poble. Un veí del barri, per contra, va defensar
que aquest vial baixi per Can Xicota i el Pinar de la Riera.

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
EXPOSICIÓ

Instants

Fotografies de Lliçà d'Amunt del
fotògraf Josep Prims.
Dia de la inauguració: dijous 1 de
setembre
Hora de la inauguració: 20.30 h
Dies: de l'1 de setembre al 30 de
novembre
Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 14
h i de 16 a 20 h, i divendres, de 8 a 14 h
Lloc: EspaiOAC (espai d'exposicions
de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament)
CURS

Gimnàstica postpart

Per recuperar lestat físic anterior
a lembaràs, juntament amb el fill
o la filla.
Dies: dilluns i dimecres, del 5 de
setembre al 31 doctubre
Horari: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
Més informació: 93 860 70 25.
Inscripcions: de dilluns a divendres,
de 9 a 12 h i de 16 a 22 h, al Pavelló
Municipal dEsports. Cal portar un
certificat del ginecòleg o de la llevadora
conforme sés apta per realitzar aquest
curs, una fotocòpia de la targeta sanitària
iles dades bancàries. Places limitades
(15 persones).
Preu: 51,50 euros
CURS

Monitors/es de lleure
Per a joves.

Dies: 17, 18, 24 i 25 de setembre; 1,
2, 15, 16, 22 i 23 doctubre, i 5, 6, 12,
13 i 19 de novembre
Horari: dissabtes, de 9 a 14 h i de 16
a 20 h, i diumenges, de 10 a 14 h
Llocs: Lliçà de Vall, Lliçà dAmunt, Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells
Més informació i inscripcions: fins
al 9 de setembre, al Punt dInformació
Juvenil (666 56 49 61) o a lAjuntament
(93 841 52 25)
Preu: 160 euros (subvenció de 60 euros
per a les persones menors de 30 anys
residents a la Vall del Tenes)
TALLERS

Manualitats i Memòria
Per a la gent gran.

agenda

Inici: octubre
Més informació i inscripcions: a
partir del dilluns 12 de setembre, de 15
a 20 h, al Casal dAvis.
SORTIDA

Tarragona

A una de les tres residències de
temps lliure que té la Generalitat
de Catalunya.
Dies: del 17 al 24 doctubre
Inscripcions: 14 i 15 de setembre, de
15 a 20 h, al Casal dAvis. Cal portar el
DNI i abonar una paga i senyal de 50
euros. És necessari un mínim de 40
persones perquè es realitzi.
Preu: 146 euros (pensió completa i
transport danada i tornada)
FESTA

Inauguració del nou Parc
de Can Salgot
Dia: dissabte 17 de setembre
Hora: 18 h
Lloc: Parc de Can Salgot
ACTIVITATS

Activitats esportives

Escola Esportiva Municipal, Escola
Esportiva Municipal de Jazz, Escola
Esportiva Municipal de Funky i Hip
hop, Escola Esportiva Municipal
dAeròbic infantil, Combinat, Escola
Esportiva Municipal de Tennis,
Escola de Karate Shorin-Ryu,
Bàsquet, Futbol, Futbol sala,
Activitat física per a la gent gran,
Gimnàstica postpart i Lligues
municipals de lleure.
Més informació: Pavelló dEsports
(93 860 70 25; esports@llicamunt.net)
i www.llicamunt.net

ALTRES
PROPOSTES:
ACTIVITAT

Ball country
Dia: dimecres (inici al setembre)
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Més informació i inscripcions:
ateneu L'Aliança
Preu: 30 euros mensuals
Organitza: ateneu L'Aliança

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal de lAjuntament de Lliçà dAmunt / 1 de setembre de 2005

CURS

Català oral
Inici: octubre
Més informació i inscripcions:
dijous de setembre, de 17 a 20 h, al
Casal dAvis.
Organitza: Associació Casal d'Avis
ACTIVITAT

Casal diari
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 16 a 20 h
Lloc: Esplai
Inscripcions: 5 i 6 de setembre, de
18 a 20 h, a lEsplai
Preus: de 4 a 5 dies a la setmana, 90
euros; de 2 a 3 dies a la setmana, 70
euros; dies esporàdics, 12 euros
Organitza: Grup dEsplai

Cap a un
nou model
de festa

EXPOSICIÓ

Artistes de Lliçà miren el
Quixot
Dies: del 5 al 8 i del 12 al 15 de setembre
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Can Peret de Ca la Coixa (c.
d'Anselm Clavé, 71)
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots
FESTA DE BARRI

Nou Lliçà

Mes: setembre
Organitza: Associació Veïnal Nou Lliçà

La Festa Major de Lliçà dAmunt arriba, com cada any, al final de les vacances destiu
i per a molts lliçanencs significa el retrobament amb els familiars i els amics. La nostra
festa gran és, doncs, un moment ideal per millorar les nostres relacions i compartir
uns dies de relaxament i alegria abans de reprendre el ritme frenètic de la quotidianitat.

Passejada popular amb
BTT per la Vall del Tenes

LÀrea de Cultura fa temps que treballa perquè la Festa Major tingui un nou model que,
mantenint lestructura bàsica de la festa, potenciï els aspectes més participatius del
programa. A més, també sha fomentat la implicació de les entitats cíviques en
lorganització dalguns actes i, especialment, sha volgut afavorir la participació de
la gent dels barris que, sovint, han viscut la Festa Major amb menys intensitat.

Dia: diumenge 18 de setembre
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: Pinar de la Riera
Inscripcions: des d'una hora abans
de la sortida al Pinar de la Riera
Més informació: Pavelló d'Esports
Organitza: Club BTT Lliçà d'Amunt Concos

Així, la Juguesca seguirà essent lactivitat més espectacular i divertida de la festa, a
més dels clàssics Sopar de les Àvies i Homenatge a la Vellesa; els Galliners acolliran
els espectacles infantils; les Barraques dEntitats al Pinar seran el punt de trobada
del públic familiar, i a Can Godanya els joves disposaran dun espai propi i alternatiu.
Però enguany el programa presenta algunes novetats que safegeixen a les que ja es
van introduir lany passat, i cal destacar-ne lexhibició eqüestre -organitzada pels
voluntaris de Protecció Civil-, la fideuada popular i, sobretot, lEspurneig, una proposta
agosarada que requereix la participació -i la responsabilitat- de molta gent.

SORTIDA

Esperem que el temps ens acompanyi i que tots puguem gaudir de la Festa Major amb
llibertat i responsabilitat.

SORTIDA

Hi haurà dos itineraris: curt, 15
km, i llarg, 30 km.

Galícia
Dies: del 25 de setembre a l1 doctubre
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Més informació i inscripcions:
Casal dAvis
Preu: 582 euros
Organitza: Associació Casal dAvis
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