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Lliçà cap amunt
Immediatament després de la revetlla de Sant
Joan, comencen les anomenades Festes
dEstiu dels Barris de Lliçà dAmunt que,
juntament amb altres activitats de caràcter
més general, omplen dalegria i germanor
aquests dies tan xafogosos.
Cal dir que aquestes festes de barri són ja una
tradició a casa nostra, algunes amb més de
vint anys dhistòria al darrere. Així, aquelles
primeres reunions espontànies i festives que
tenien per objectiu apropar els veïns dun
mateix barri i facilitar-ne la coneixença -sovint
al voltant duna taula plena de menjars
casolans-, avui shan consolidat com a
veritables festes, amb unes programacions
extenses i diverses que cada any milloren la
qualitat.
LAjuntament dóna suport a aquestes festes
destiu perquè valora la importància que tenen
per als veïns que les organitzen i en gaudeixen,
però sobretot perquè considera que segueixen
tenint una funció de cohesió social que és molt
necessària en un municipi com el nostre. La
col·laboració municipal consisteix a donar una
subvenció, que es reparteix a cada barri d'acord
amb uns criteris proposats per la FAVLLA i
acceptats per lAjuntament- i també a aportar
la infraestructura necessària en cada cas. Però
el mèrit més gran el tenen, per descomptat,
les associacions de veïns i, especialment, les
seves juntes, que dediquen moltes hores a
organitzar i preparar les activitats.
Daltra banda, lAjuntament també organitza
durant lestiu altres esdeveniments lúdics i
culturals en col·laboració amb algunes entitats.
Les Nits a la Fresca al parc de Can Godanya,
lAplec de Santa Justa, lOna Jove i, sobretot,
el Festival Trobadors i Joglars que enguany
porta dues produccions espectaculars a Lliçàcompleten loferta municipal denguany.
I al setembre arribaran les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes
i la Festa Major, que enguany presentarà un
programa ple de sorpreses.

notícies
LES ENTRADES PER
AL CONCERT DE
LLUÍS LLACH, A LA
VENDA
Les entrades per al concert
del cantautor Lluís Llach i
per a l'espectacle Marató
de poetes, ja estan a la
venda.
 Recordem que aquestes
dues actuacions
s'emmarquen dins del
Festival comarcal
Trobadors i Joglars.
 Marató de poetes o Jamsession Palau i Fabre tindrà
lloc el diumenge 2 de juliol,
a les 19 h, a l'Ateneu
L'Aliança. Quatre rapsodes:
Dolors Miquel, Víctor
Obiols, Rafael Metlikovez i
Martina Escoda, i un
jazzista, Raül Reverter,
construiran un edifici poètic
a partir de l'obra escrita de
Josep Palau i Fabre. El preu
d'aquest espectacle és de
6 euros.
 El cantautor Lluís Llach
actuarà el diumenge 16 de
juliol, a les 19 h, al Pavelló
Municipal d'Esports. El
preu de l'entrada és de 18
euros. Llach portarà al
nostre municipi el seu
darrer espectacle "i". Es
tracta d'un espectacle
especial, ja que suposa el
final de la seva carrera
professional. Aquest
espectacle, del qual en
sortirà un disc, inclou cinc
temes nous, a més d'una
cançó de 1972 inèdita que
recupera, i una versió d'un
tema de la francesa
Barbara. Només en els
bisos i com a excepció
sonen cançons tan
esperades com Viatge a
Ítaca, però el cos de
l'espectacle el formen
composicions de caràcter
intimista.
 Les entrades per als dos
espectacles es poden
adquirir a l'Ajuntament, als
centres cívics de la Serra i
Palaudàries i a través de
Tel-entrada.

notícies
LA CULTURA
URBANA TANCA
AQUESTA EDICIÓ
D'ONA JOVE
Ona Jove, el programa d'oci
nocturn per a joves, tancarà
l'edició d'enguany el proper
8 de juliol, a la zona
esportiva de Ca l'Esteper,
amb activitats relacionades
amb diferents expressions
de la cultura urbana actual:
skate, grafits, breakdance,
hip-hop, etc.
 Aquesta activitat
començarà a la tarda;
continuarà al vespre amb
exhibicions d'especialistes;
i, a la nit, hi haurà un
concert de hip-hop a càrrec
d'un grup local.
 L'edició d'aquest any
d'Ona Jove ha comptat amb
quatre nits temàtiques
(medieval, cyber, esportiva,
i de la piscina) amb
diferents activitats
relacionades amb cada
tema.

POCA PARTICIPACIÓ
EN LA PRIMERA
EDICIÓ DE LA FESTA
DE L'ESPORT
La primera edició de la
Festa de l'Esport, que va
tenir lloc el dissabte 17 de
juny, amb una programació
plena d'activitats, va
comptar amb poca
participació. A més, la
Regidoria d'Esports també
es queixa de la manca
d'implicació per part de les
entitats esportives.
 La Festa de l'Esport
incloïa la tercera edició del
lliurament dels Premis a
l'Esport, en el marc d'un
sopar. Aquest acte, però,
es va decidir de suprimir a
darrera hora a causa de la
manca de resposta en la
recollida de candidatures
per als premis i en la venda
de tiquets per al sopar. La
propera convocatòria del

Consell d'Esports valorarà
el fet de tornar a convocar
els Premis a l'Esport
d'aquest any per a una altra
data.
 En el marc de la Festa de
l'Esport també es van dur
a terme les Primeres 24
Hores de Futbol Fang, al
Pinar de la Riera, que van
comptar amb la participació
d'una vintena d'equips. En
aquest mateix
emplaçament,
paral·lelament, van tenir
lloc diferents activitats
lúdiques, concerts,
activitats infantils, etc. El
divendres 16 de juny, a la
tarda, es va fer una partit
de demostració i TV3 va
venir a gravar-lo per al
programa "En directe".
Aquesta activitat ambé va
sortir en altres programes
de televisió i en la premsa
escrita.

EL RESULTAT DEL
REFERÈNDUM DE
L'ESTATUT,
SEMBLANT AL DE
LA MAJORIA DE
MUNICIPIS DE
CATALUNYA
En el referèndum per
l'estatut, Lliçà d'Amunt no
va ser diferent de la majoria
de municipis de Catalunya.
 En el nostre municipi: el
Si va guanyar en un 73,13%;
el No va aconseguir 21,75%
de vots; hi va haver un
4,42% de vots en blanc; i un
0,70% de vots van ser nuls.
 La participació dels
lliçanencs en aquestes
eleccions va ser d'un
41,42%.

L'AJUNTAMENT
REPARA EL CAMÍ
DE VIANANTS FINS
A LA CRUÏLLA

FINALITZEN LES
LLIGUES 2005-2006
DE FUTBOL SALA I
BOTXES
Les lligues 2005-2006 de
futbol sala i botxes,
organitzades per la
Regidoria d'Esports, van
finalitzar el passat mes de
maig.
 La lliga de botxes, on
participen diferents equips
dels barris del municipi i
equips d'altres municipis
de la comarca, ha comptat
amb més de 300
participants. L'equip
guanyador ha estat el de
Can Farell.
 La lliga de futbol sala ha
comptat amb un total de 13
equips. L'equip guanyador
ha estat el C.T. Ca
l'Artigues.

Les obres d'urbanització de
Pineda Feu i el Pinar van
obligar a obrir el camí de
vianants que va des del
carrer Menorca fins a la
Cruïlla per fer passar una
canonada i fer arribar el
gas natural a aquesta zona.
Després d'aquestes obres,
el camí de vianants ja s'ha
reparat.
 Les obres han durat un
mes, des de mitjan de maig
fins a mitjan mes de juny.

notícies
LLIURAMENT DE
CARNETS A
VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL
L'alcalde, Joaquim Ferriol,
i el regidor de Medi
Ambient i Serveis, Ferran
Gellida, van fer lliurament,
el passat
10 de juny, de carnets de
voluntaris de Protecció Civil
a diferents membres
d'aquesta agrupació.
 Per ser voluntari de
Protecció Civil cal
sol·licitar-ho a l'Ajuntament
i, després d'uns mesos de
prova i d'haver realitzat
alguns cursets de formació,
l'Ajuntament dóna el carnet
de voluntari. Es tracta d'un
protocol d'entrada
establert per tal
d'assegurar la solvència
d'aquests voluntaris
sotmesos a
responsabilitats de risc.

EL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DEBAT
SOBRE
L'ORDENANÇA I LA
TAXA DE
PREVENCIÓ
D'INCENDIS
Tal com es va acordar en
la darrera convocatòria, el
Consell de Participació
Ciuadana es va reunir el
passat 8 de juny per fer un
taller participatiu sobre
l'ordenança reguladora de
la taxa de prevenció
d'incendis forestals.
 L'acte es va estructurar
en tres parts. En la
primera part, es va fer un
recordatori de tot aquest
tema des de l'inici fins ara.
En la segona, es van
projectar dos vídeos amb
imatges de dos incendis
forestals prop
d'urbanitzacions, cedits
pels bombers. La tercera
part es va centrar en un
taller participatiu per
reflexionar i debatre sobre
tres aspectes concrets del
tema.
 Es va analitzar el rebuig
social que ha suposat la

introducció d'aquesta
ordenança i l'aplicació de
la taxa. Segons el Consell,
aquest rebuig social pot ser
degut a factors com les
diferències a l'hora
d'aplicar la taxa, per
qüestions reivindicatives,
per interessos concrets,
perquè una part de la
ciutadania tenia falta
d'informació, per
l'ambigüitat de la Llei i per
manca de conscienciació.
 També es va parlar de la
comunicació sobre aquest
tema per part de
l'Ajuntament i es van
identificar punts positius i
negatius en aquest aspecte,
a més de constatar una
manca d'interès general
pels afers públics fins que
afecten més directament.
 En relació amb el tema
de com comunicar la
importància de les franges
de protecció contra
incendis a partir d'ara, les
aportacions del Consell
s'orienten cap a fer una
important tasca de
sensibilització i
comunicació a partir
d'imatges que produeixin
impacte al ciutadà, a banda
de mantenir el tipus
d'informació que s'ha donat
fins ara.

CONVOCATÒRIA PER AL XX SOPAR DE LES ÀVIES
En el marc de la Festa Major 2006, el dijous 7 de setembre, a les 21 h, a la plaça de
Catalunya (en cas de pluja, al Pavelló Municipal d'Esports), tindrà lloc el tradicional
Sopar de les Àvies, que aquest any arriba a la vintena edició.
 Les àvies que vulguin participar-hi cal que s'inscriguin, abans del 15 de juliol, fent
una trucada telefònica a la Regidoria de Cultura (93 841 52 25) o omplint unes butlletes
que trobaran a l'Ajuntament, als centres cívics de la Serra i Palaudàries, al Casal d'Avis
o a la Comissió del Sopar de les Àvies i retornant-les en aquests mateixos llocs.
 La regidoria de Cultura convida totes les àvies de Lliçà d'Amunt a participar en la
vintena edició del Sopar de les Àvies. Les àvies que hi participin només cal que cuinin
un plat del seu receptari particular per a vuit persones. Per la seva banda, l'Ajuntament
les ajuda a pagar la despesa del plat fins a un màxim de 70 euros, les convida a sopar
gratuïtament i els organitza una excursió per tal que comparteixin un dia divertit i
entranyable amb la resta d'àvies participants.
 Per a més informació: Regidoria de Cultura (93 841 52 25).

tercer Cara al Poble
UNES TRES-CENTES PERSONES S'INTERESSEN PELS PROJECTES
DE FUTUR MUNICIPALS
La tercera edició del Cara al Poble, que va tenir lloc el passat 9 de juny a l'Ateneu l'Aliança,
va centrar-se en aquells grans projectes que estan cridats a canviar el futur del nostre
poble i en els quals l'ajuntament està treballant. L'acte va constar de tres exposicions
per part de l'equip de govern i un llarg torn de preguntes i respostes amb la participació
del públic. Jaume Ballbé, exregidor d'Hisenda, va actuar com a moderador. Les explicacions
van comptar amb un excel·lent suport gràfic per facilitar la comprensió per part dels
assistents.
Dins la centralitat del Pla, va mostrar els
projectes de la futura biblioteca municipal a
Ca l'Oliveres, dels nous edificis del Casal
d'Avis i de l'Ajuntament i del trasllat de
l'Escola Bressol L'Espurna a la plaça del
Consell de Cent. Aquests quatre equipaments
permetran que leix cívic del carrer Folch i
Torres, del qual pengen també Els Galliners,
la futura plaça major i parc del torrent
Merdanç, l'Institut o el Parc de Can Godanya,
passi a ser una realitat.
1.- ACTIVITAT ECONÒMICA,
INFRAESTRUCTURES I TERRITORI:
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
centrar la seva intervenció en demostrar
que, després de dues dècades de paràlisi,
sense cap política industrial, lactual equip
de govern està urbanitzant dos polígons i
està redactant el planejament de tres més.
Parlant de la implantació de Mango a Can
Montcau, va informar dels beneficis obtinguts
respecte el projecte anterior: protecció del
pla agrícola, la masia i el torrent de can
Bosc; allunyament de lautopista del Tenes;
trasllat de Biokit al nou sector; 14.000 m2
dequipaments pel poble i donacions
econòmiques. Finalment, va explicar la nova
normativa aprovada per protegir millor
lespai agrícola i forestal del municipi.
2.- SERVEIS TÈCNICS ALS BARRIS:
El regidor dObres i Serveis, Francisco León,
va comparar sobre plànol, argumentant que
una imatge val més que mil paraules, lesforç
que sha fet en asfaltatge de carrers i millora
del clavegueram durant el present mandat
respecte el que es va fer en lanterior. També
va informar del nou contracte aprovat per
tal dadequar lenllumenat públic de tots els
barris que encara és el dels anys vuitanta.
Finalment, va donar detalls de com
funcionarà el nou sistema descombraries i
dels canvis dràstics que es preveuen en el
nou contracte que ara sortirà a concurs.
3.- CENTRALITATS, EQUIPAMENTS I
SERVEIS A LES PERSONES:
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va donar detalls
dels principals projectes, alguns ja en
construcció, que estan donant forma al
projecte municipal destructurar el municipi
en tres centralitats per tal dacostar els
serveis i la qualitat de vida als ciutadans i
donar una resposta contundent als dèficits
heretats.

Pel que fa als barris, lalcalde va explicar
loperació de les peces de Can Godanya que
permetrà obrir el carrer de la Fàbrica des
de lermita de Sant Baldiri fins el riu Tenes,
un vial en condicions paral·lel al carrer
Francesc Macià. De la centralitat de la Serra
es van explicar els projectes de nova escola,
dhabitatge protegit, de nova escola bressol,
de comerços i de zona verda. De la centralitat
de Palaudàries, es va situar la cessió de
terrenys per a la construcció del segon
Centre d'Atenció Primària del municipi i el
segon institut, equipaments que han de
complementar lescola que ja es troba en
construcció i el centre cívic i escola bressol
que es van construir durant el primer any de
mandat.
Després de l'exposició de l'equip de govern,
es va donar un torn de preguntes al públic
assistent, el qual va demanar aclariments i
va preguntar sobre: projectes concrets
d'arranjament de carrers, la neteja dels
boscos, les taxes per a les franges de
protecció contra incendis, els habitatges
socials de Ca l'Artigues i habitatges socials
en altres parts del poble, com afecta el
municipi el IV Cinturó, entre altres. Totes les
preguntes van ser respostes per l'equip de
govern.
Lenquesta d'avaluació de l'acte que van
respondre gairebé una tercera part dels
assistents va donar, com a resultat, que la
majoria dels assistents considera aquest
tipus d'acte absolutament necessari i
satisfactori. La nota mitjana amb que es va
puntuar aquest tercer Cara al Poble va ser
de 7,5 sobre 10.

ple ordinari del dimecres 14 de juny
1.- Aprovació provisional de la modificació
de l'ordenança reguladora de la taxa per
a la prestació del servei de prevenció
d'incendis forestals:
El Ple de lAjuntament va aprovar provisionalment
la modificació de lordenança reguladora de la
taxa per a la prestació del servei de prevenció
dincendis forestals.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va explicar
que els treballs denguany per a la prevenció
dincendis forestals ja sestan fent i shan de
finançar amb una partida del pressupost que
encara sha de dotar de diners, els quals
provindran del cobrament de la taxa per a la
prestació daquest servei. Per dur a terme aquest
cobrament, però, cal laprovació de la modificació
de lordenança reguladora daquesta taxa, degut
a variacions respecte a la de lany passat. Segons
Miralles, sestà en la data límit per poder fer
aquesta aprovació inicial, tenint en compte que
cal un període dinformació pública abans de
laprovació definitiva. De tota manera, el regidor
de Territori va puntualitzar que durant el període
dexposició pública es podien anar fent les
reunions que calguessin.Miralles va exposar la
proposta concreta per a aquest any, que es
diferencia en tres aspectes de la de lany passat,
la qual cosa fa que en baixi el cost: aquest any
no sestan creant franges de protecció contra
incendis forestals, sinó que sestan fent els
treballs de manteniment de les ja creades;
tampoc shan dinstal·lar més hidrants; i hi ha
una subvenció de la Generalitat. Amb tot això, la
rebaixa de la taxa denguany respecte a la de
lany passat és dun 32%; no hi ha cap barri on
es superi el cost de 38 euros i la mitjana de la
taxa és de 27 euros.
CiU va dir que no tenia arguments jurídics per
qüestionar la legalitat de la taxa, però va reiterar
que creia que no shavia de fer repercutir en els
ciutadans sinó incloure-la dins del pressupost
amb finançament municipal. Aquest grup polític
va preguntar el perquè de la necessitat dun Ple
extraordinari per a aquesta aprovació, tenint en
compte que les coses no havien canviat des del
darrer Ple, feia quinze dies.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va repetir
que es tractava duna qüestió de terminis, ja que
sestava dins del termini màxim per poder fer
aquesta aprovació, i va explicar que en lanterior
Ple shavia deixat sobre la taula per atendre una
petició de la Federació dAssociacions de Veïns
que sol·licitava una reunió aclaridora sobre
alguns punts discrepants. Aquesta reunió, segons
Miralles, encara no sha produït perquè la
Federació encara no està preparada, però tindrà
lloc, va dir, encara que el Ple aprovi inicialment
lordenança, ja que encara hi ha un període
dexposició pública abans de laprovació definitiva.
El PSC també va manifestar haver-se sorprès
per la convocatoria dun Ple extraordinari amb
aquest punt en lordre del dia. Aquest grup polític,
que tampoc va qüestionar la legalitat de la taxa,
va preguntar perquè aquesta taxa tenia afegit un
cost per tràmits administratius, que altres
impostos no tenien.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
contestar que la Diputació, que és l'entitat que
cobra les taxes, té més despeses quan es tracta
d'una taxa nova.
El PSC també va preguntar sobre les
indemnitzacions als propietaris forestals, que
també sassumeixen amb la taxa, i va dir que
també caldria obligar-los a preservar els boscos.

En aquest sentit, Ferran Miralles va dir que la
llei obliga a fer-ho així i que el cost total de
les indemnitzacions als propietaris forestals
només sumava 967 euros segons la xifra de
32 euros per hectàrea que estableix la
Generalitat- i que si es dividia entre totes les
persones que han de pagar la taxa gairebé no
suposava cap cost afegit.
Per la seva banda, el PP, que va manifestarse dacord amb la necessitat de les franges
de protecció contra incendis forestals, va
retreure a lequip de govern que estés aplicant
un taxa en base a una llei i va preguntar si la
llei prohibia que lAjuntament fos qui pagués
el cost dels treballs de prevenció dels incendis
forestals. El PP també va dir que considerava
que discutir més sobre aquest tema era una
pèrdua de temps i que, en tot cas, es podia
aclarir en els jutjats.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
manifestar-se dacord amb aquesta darrera
opinió del PP. Daltra banda, va remarcar que
Catalunya i Lliçà dAmunt torna a estar en un
situació crítica, dalt risc dincendis forestals,
i que lAjuntament creia que no podia tenir les
franges de protecció sense fer -a més, la llei
hi obliga-, ja que volia tenir el poble protegit
i no volia asumir la responsabilitat dalguna
desgràcia si no estaven fetes. Per tant, ha
decidit tirar-les endavant. Però, davant el fet
que les finances municipals no poden assumir
el cost daquest treballs, ha decidit aplicar la
llei i cobrar una taxa. Miralles va dir que molts
ajuntaments no compleixen la llei i no fan les
franges perquè no saben com finançar-les i
no volen fer el que sha fet a Lliçà, i que suposa
un risc polític tot i que és el que toca fer.
Miralles va remarcar que aquesta taxa, dun
màxim de 38 euros, que assegura el municipi
i els seus habitants davant els incendis, és
insignificant comparada amb qualsevol altra
assegurança que algú pugui contractar.

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

2.- Adjudicació del concurs per a la
renovació de l'enllumenat públic, el
seu manteniment i el manteniment de
les instal·lacions tècniques municipals:
El Ple va tornar a declarar vàlida la licitació i
va tornar a adjudicar a l'empresa IMES SA el
contracte per a la renovació i el manteniment
de l'enllumenat públic i el manteniment de
les dependències municipals per un import
de manteniment de 342.000 euros i unes
inversions de 3.054.859,11 euros. El termini
del contracte és de cinc anys renovable per
cinc anys més. En aquest concurs s'hi van
presentar tres empreses i aquesta destacava
per l'oferta econòmica i l'experiència.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va dir que
laprovació daquest punt en lanterior Ple no
va ser vàlida ja que calia una majoria absoluta
i no simple i, per això, i també per qüestió de
terminis, shavia tornat a portar aquest punt
en aquest Ple.

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

agenda

CONVOCATÒRIA PER A LA FESTA
DE L'HOMENATGE A LA VELLESA
En el marc de la Festa Major 2006, el divendres 8 de setembre, al Pavelló Municipal
d'Esports, tindrà lloc la festa de l'Homenatge a la Vellesa.
 Aquesta festa és oberta als avis i àvies empadronats al municipi, que tinguin a
partir de 70 anys (fets o que els facin durant l'any 2006), i a les seves parelles.
 Les persones que compleixin aquests requisits rebran una carta informativa de
l'acte i si volen assistir-hi cal que omplin la butlleta adjunta i la retornin al Casal
d'Avis o bé poden fer una trucada telefònica a la regidoria de Cultura (93 841 52
25), des del 14 d'agost fins a l'1 de setembre.
 Per a més informació: Regidoria de Cultura (93 841 52 25) o Comissió d'Homenatge
a la Vellesa.

NITS A LA FRESCA
Les regidories de Cultura i Joventut, en col·laboració amb les entitats Arrel Jove i Diables
Torrapebrots de Lliçà d'Amunt, ja tenen enllestida la programació de "Nits a la fresca",
que tindrà lloc els dijous i els divendres, del 6 al 21 de juliol, al Parc de Can Godanya.
 Els dijous hi haurà cinema i els divendres, concerts. A més, s'han programat altres
activitats: espectacles de foc, DJs, contes per a adults, un taller de pintura creativa, un
espectacle de dansa i una gimcana.
 D'altra banda, cadascun d'aquests dies, a la tarda, es jugarà un campionat de voleibol
i, en el recinte s'habilitarà una zona de projeccions que mostraran creacions artístiques
en vídeo.

NITS A LA FRESCA

Lloc: Parc de Can Godanya
Cinema: "Los dos
lados de la cama"

Tot seguit, actuació de dames
de foc. I música fins a tancar.
Dia: dijous 6 de juliol
Hora: 22 h

Concerts: A Korrer,
Aliaga i Johnny
Shepherd & the
Hurricanes

Tot seguit, espectacle de foc. I
DJ fins a tancar.
Dia: divendres 7 de juliol
Hora: 23 h

Contes per a adults i
Cinema: "Crash"
I música fins a tancar.
Dia: dijous 13 de juliol
Programació:
- 21.30 h: Contes per a adults
- 22 h: Cinema

Taller de pintura
creativa i Concerts:
percussió, La Timba i
Kalimba Malinca

I DJ fins a tancar.
Dia: divendres 14 de juliol
Programació:
- a partir de les 21 h: Taller de
pintura creativa amb diversos
materials (esprai, pintura...)
- 23 h: Concerts: percussió, La
Timba i Kalimba Malinca

Cinema: "7 vírgenes"

Tot seguit, espectacle de foc. I
música fins a tancar.
Dia: dijous 20 de juliol
Hora: 22 h

Dansa: "Coses de
cossos" i Gimca-mama
I DJ fins a tancar.
Dia: divendres 21 de juliol

Programació:
- 22 h:Dansa: "Coses de cossos"
de la Cia. Codi de Barres de
l'Escola d'Agueda Murillo
- 24 h: I Gimcamama de Lliçà
d'Amunt i del Vallès. Per a
majors de 18 anys. Inscripcions:
emplenant els fulls d'inscripció
que trobareu a l'Espai Jove El
Galliner, abans del divendres 14
de juliol. Preu: 8 euros per equip
(5 membres com a màxim). Més
informació:
arreljove@hotmail.com

Campionat de voleibol

Dies: dijous i divendres
Hora: tarda
Inscripcions: 10 euros per equip

Vídeo Art

Mostra de creacions en vídeo.
Interessats: regidories de
Cultura i Joventut (93 841 52 25)

* Bibliopiscina:

Durant el mes de juliol, el servei de biblioteca es traslladarà de l'IES Lliçà a la Piscina Municipal. L'horari
es mantindrà: de dilluns a divendres, de 17.30 a 20 h.

* Reempresa del grup de teatre "Som així!":

El grup de teatre lliçanenc "Som així!" ha tornat renéixer de mans de dues de les seves integrants, Ester
Garcia i M.Àngels López, que ja han contactat amb altres membres i ara fan un convocatòria pública a
totes aquelles persones que tinguin ganes de fer teatre i formar part d'aquest grup. Les persones
interessades poden posar-se en contacte amb la Regidoria de Cultura (93 841 52 25) o contactar amb
els membres del grup els dimecres, a les 20 h, a la sala polivalent del recinte municipal Els Galliners.

* Fe d'errates:

En l'anterior butlletí informàvem de la reelecció de Joan Pou com a Jutge de Pau. Dèiem que Joan Pou
portava 18 anys en el càrrec i, en realitat, ja en porta 22.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

XERRADA

"Medicament; ús o
abús"

A càrrec de Ma Carme Sabater
INAUGURACIÓ

1a fase de la
urbanització de Pineda
Feu i El Pinar
Carrers Guatlla i Orenetes.
Dia: dissabte 1 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: Pineda Feu i El Pinar
FESTIVAL TROBADORS I
JOGLARS

Marató de poetes: JamSession Palau i Fabra
Dia: diumenge 2 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venta d'entrades: Tel-entrada,
Ajuntament i centres cívics la
Serra i Palaudàries
Preu de les entrades: 6 euros

Lluís Llach : "i"
Dia: diumenge 16 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Venta d'entrades: Tel-entrada,
Ajuntament i centres cívics la
Serra i Palaudàries
Preu de les entrades: 18 euros
MATRICULACIÓ

Educació
Postobligatòria
(Batxillerat)
IES Lliçà.

Dies: del 3 al 7 de juliol
APLEC

Santa Justa
Dia: diumenge 9 de juliol
Programació:
- 19 h: audició i ballada de sardanes
amb la Cobla la principal de
l'Escala
- 20.30 h: Celebració eucarística
- 22 h: Havaneres amb el grup Mar
Brava
Lloc: ermita de Santa Justa i
voltant

Dia: dilluns 17 de juliol
Hora: 17 h
Lloc: Casal d'Avis
LAN PARTY

Connecta't a la xarxa!
Dia: dissabte 22 de juliol
Més informació i inscripcions:
Espai Jove El Galliner

LES ENTITATS
PROPOSEN:
TORNEIG

Futbol 7

Premis del 1r al 4t classificat.
6.000 euros en premis.
Data: fins al 16 de juliol
Lloc: Camp Municipal d'Esports
Més informació: dimarts, de 20
a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports i www.llicamunt.cat
Organitza: Entropia

"Projecte pas a pas:
1600 kms. a peu, en
solitari"

A càrrec d'Enric Soler i Raspall.
Dia: dijous 13 de juliol
Hora: 22 h
Lloc: pati del recinte municipal
Els Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes
FESTA

Play-Back

Amb sopar i espectacle.
Dia: dissabte 8 de juliol
Hora: sopar: 20 h; espectacle: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu sopar: menú adults, 20
euros; menú infantil, 10 euros
Tiquet sopar: 93 841 64 30 o
divendres tarda a l'Ateneu
L'Aliança
Preu espectacle: 3 euros
Més informació: 93 841 57 55
Organitza: Ball de Gitanes
REUNIÓ DE PARES

Campaments

FESTES DE BARRI

Dia: dijous 13 de juliol
Hora: 20 h
Lloc: local de l'Esplai
Organitza: Grup d'Esplai

Aliança

SORTIDA AMB BTT

Dia: 1 de juliol (20 è aniversari)

Mas Bo

Dia: 1 de juliol

Can Salgot

Dies: 6, 7 i 8 de juliol

Ca l'Artigues

Dies: 7, 8 i 9 de juliol

Can Rovira Vell

Dies: 14, 15 i 16 de juliol

Can Xicota
Dies: 14, 15 i 16 de juliol
DIAPOSITIVES A LA FRESCA
Projecció de diapositives, xerrada
sobre l'experiència, diàleg amb
els assistents i ressopó.

"La dansa de vidre"

A càrrec de Francesc Sánchez.
Dia: dijous 6 de juliol

Lliçà-Camp de Golf-El
Remei-Torre MarimonLa Vall-Lliçà
30 km i 400 m de
desnivell.Dificultat baixa.

Dia: diumenge 16 de juliol
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: bar Ateneu
L'Aliança
Inscripcions: dimecres 12 de juliol,
de 22 a 24 h, al Pavelló Municipal
d'Esport o als telèfons 93 860 70
25 o 686 10 59 34
Organitza: BTT Concos
EXCURSIÓ

Blanes (Focs artificials)

Amb sopar i ball amb música en
viu en un hotel situat davant de
la platja.
Dia: dissabte 22 de juliol
Hora de sortida: 16 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Preu: 24 euros
Organitza: Ass.Casal d'Avis

