
LA REGIDORIA DE JOVENTUT
FINALITZA LA FASE DE
DIAGNOSI DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT
Fins ara, s'ha analitzat la realitat de la
joventut del municipi, a partir de dades
quantitatives i un procés de participació
juvenil, que han permès elaborar una
diagnosi.

• Ara l'Ajuntament ja està preparat per
dissenyar unes polítiques de joventut que
tractin de pal·liar les mancances que s'han
diagnosticat, amb la participació de totes les
regidories implicades en temes juvenils, així
com altres institucions polítiques i socials
adients i, sobretot,continuant amb la
participació dels joves.

• La Regidoria de Joventut treballa amb un
grup de joves per organitzar una plataforma
juvenil de participació que, entre altres coses,
intervingui com a interlocutor de l'Ajuntament
per al disseny del Pla d'actuació del Pla local
de joventut. Tots els joves del municipi
interessats a formar-ne part i implicar-se en
la construcció de les polítiques de joventut,
poden posar-se en contacte amb la Regidoria
de Joventut.

LA FIRA D'ENTITATS ARRIBA A
LA TERCERA EDICIÓ
La Regidoria de Cultura i Cooperació i les
entitats del municipi estan organitzant la
3a Fira d'Entitats, que tindrà lloc el cap de
setmana 5 i 6 de juny, a l'IES Lliçà, amb
l'objectiu de donar a conèixer a tots els
lliçanencs i lliçanenques els objectius i les
activitats que desenvolupen les entitats
locals, culturals, esportives i veïnals. Durant
la Fira es podran visitar els estands de cada
entitat i participar en les activitats que es
programin.

LA REGIDORIA DE CULTURA
ORGANITZA UNA EXPOSICIÓ
SOBRE LA DIVERSITAT
LINGÜíSTICA
El Comitè de Seguiment de la Declaració
Universal de Drets Lingüístics ha elaborat,
en col·laboració amb el Centre Internacional
Escarré per a les Minories Ètniques i les
Nacions (CIEMEN) i amb el patrocini de la
Fundació Caixa Sabadell, l'exposició "Les
llengües, un gran tresor", que té com a
objectius principals mostrar la importància
de les llengües per a l'ésser humà, oferir
materials per a la reflexió sobre la
importància de la diversitat lingüística en
un món com el nostre i sensibilitzar els
visitants de la necessitat de preservar el
patrimoni lingüístic de la humanitat.

• Aquesta exposició es podrà veure del 17 al
30 de maig, a l'Ateneu l'Aliança, de dilluns a
dissabte, de 17 a 19 h, i els diumenges, d'11
a 14 h.

• El divendres 28 de maig, a les 19.30 h, a
l'Ateneu l'Aliança, el sociolingüista Jesús Tuson
pronunciarà una conferència sobre la diversitat
lingüística organitzada pel Consorci per a la
Normalització Lingüística i el Ganxo, amb la
col·laboració de la Fundació Jaume Bofill i
l'Ajuntament. La presentació de l'acte anirà a
càrrec d'Oriol Ramon, filòleg i redactor de la
Declaració Universal dels Drets Lingüístics.

CONTINUEN ELS APLECS AMB
EL DE SANT BALDIRI
La Comissió de Festes de Sant Baldiri ha
organitzat l'Aplec de Sant Baldiri, que tindrà
lloc el diumenge 30 de maig, i enguany hi
haurà ball popular a càrrec de The Choffers;
l'endemà, al vespre, es farà la celebració
eucarística en honor a Sant Baldiri.

LLIÇÀ SOLIDARI ORGANITZA
UNA FESTA INTERCULTURAL

Aquest any, Lliçà Solidari, a més de
col·laborar en un projecte al Marroc,
organitza, per primer cop, la Festa
Intercultural, un punt de trobada per a les
cultures que conviuen al nostre poble.

• Aquesta festa vol oferir una oportunitat de
trobada a totes les persones que viuen a Lliçà
d'Amunt, tant les que hi han nascut com les
que hi han vingut provinents d'altres indrets
de la península, d'Europa o d'altres continents.

• La I Festa Intercultural tindrà lloc el cap de
setmana del 29 i 30 de maig i comptarà amb
diverses activitats:
- Triangular de Futbol Solidari (un equip local
contra dos equips formats per jugadors
provinents d'altres països).
- Sopar Solidari "Tastem el Món": Apropament
a diferents cultures a través de la
gastronomia.Tastets de menjars de diferents
països amb representació al nostre poble fets
per persones de Lliçà d'Amunt de les diferents
cultures.
- Presentació del projecte al qual Lliçà Solidari
dóna suport enguany: Formació en patronatge
i confecció industrial per a 50 dones dels
barris marginals de Tànger (Marroc). Aquesta
presentació anirà acompanyada de les
actuacions de l'Escola Municipal de Música
L'Aliança i el grup de teatre del CEIP Països
Catalans, i una narració de Contes del Món.
A més, hi haurà instal·lada una haima amb te
i dansa del ventre.

EL LLIÇANENC JOSEP PARERA,
CAMPIÓ DE CATALUNYA
INFANTIL DE NATACIÓ

En els darrers Campionats de Catalunya
Infantils de Natació, el lliçanenc Josep
Parera, del Club Natació Granollers, va

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA ZONA D'INDUSTRIAL TENES
I DE LES OBRES D'ENDEGAMENT
I RESTAURACIÓ DE LA LLERA
DEL RIU

La Regidoria de Territori, Medi Ambient i
Promoció Econòmica ha organitzat un acte
de presentació del projecte d'urbanització
de la Unitat d'Actuació núm. Vll "Industrial
Tenes" i les obres d'endegament i de
restauració de la llera del riu Tenes, que
tindrà lloc el dimarts 25 de maig, a les 8
del vespre, al Pavelló d'Esports.

L'APLEC DE SANT VALERIÀ
S'OMPLE DE GENT

Aprofitant la coincidència de la Festa de
Sant Jordi i de l'Aplec de Sant Valerià, la
Regidoria de Cultura va programar els actes
habituals, a més d'una obra de teatre a l'aire
lliure, de què van poder gaudir unes tres-
centes persones. Segons el regidor de
Cultura, Josep Camps: "enguany la
programació de nous espectacles i l'esforç
per donar a conèixer aquesta festa han
provocat un notable èxit de participació".
D'altra banda, cal destacar el fet que aquest
any el bon temps va acompanyar tots els
actes.
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endur-se el campionat en la prova dels 200
lliures que, amb un temps de 2.01.89, va
fer mínima d'Espanya. També va fer mínima
als 1.500 lliures, on va aconseguir la plata;
als 400 lliures, on va assolir el bronze; i als
100 lliures, on va classificar-se en cinquena
posició.

ACTIVITATS ESPORTIVES PER A
ADULTS I GENT GRAN

AQUAGIM PER A ADULTS I GENT GRAN

Dies i horari: del 5 al 30 de juliol
Grups:
Adults 1: dilluns, dimecres i divendres, de 9.10
a 10 h
Adults 2: dilluns,dimecres i divendres, de 19.10
a 20 h
Gent Gran: dilluns, dimecres i divendres, de 10 a
10.50 h
Edat: a partir de 18 anys
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 31 euros, excepte els jubilats i/o pensionistes
que serà de 15,50 euros
Organitza: Àrea d’Esports
Mínim 10 persones, màxim 25 persones.

TAI-TXI A LA FRESCA

Dies i horari:
del 5 al 30 de juliol
Grup matí: dimecres, de 10.15 a 11.45 h
Grup tarda: dilluns i dimecres, de 19.50 a 20.40 h
Edat: a partir de 16 anys
Lloc: Pavelló d’Esports, Piscina Municipal i Pinar de
la Riera
Preu: 31 euros
Organitza: Àrea d’Esports
Mínim 8 persones, màxim 15 persones per grup.

IOGA

Dies i horari:
del 5 al 30 de juliol
Grup matí: dimarts i dijous, de 10.15 a 11.45h
Grup tarda: dimarts i dijous, de 21.30
a 22.20 h
Edat: a partir de 16 anys
Lloc: Pavelló d’Esports, Piscina Municipal i Pinar de
la Riera
Preu: 31 euros
Organitza: Àrea d’Esports
Mínim 8 persones, màxim 15 persones per grup.

ACTIVITATS ESPORTIVES

Dies i horari:
del 5 al 30 de juliol,
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Edat i grups:
Grup A: de P5 a 6è de Primària (7 grups)
Grup B: de 1r a 4t d'ESO (8 grups)
Al grup B, els esportistes hauran d’escollir entre les
modalitats esportives de bàsquet, funky, futbol i
voleibol. Un cop exhaurides les places de cada grup,
hauran d’escollir entre les opcions restants. Mínim
10 persones, màxim 20 persones per grup
Lloc: Pavelló d’Esports, altres instal·lacions municipals
i Piscina Municipal
Preu: 80 euros
Organitza: Àrea d’Esports
Hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei de menjador
per a les 4 setmanes o de forma puntual, sempre
que s'avisi amb un mínim de 2 dies d’antelació.

CAMPUS ESPORTIU DE TENNIS

Dies: del 5 al 30 de juliol
Grups i horaris:
Grup 1: de P5 a 2n de Primària, dilluns, dimecres i
divendres, de 18 a 19 h
Grup 2 A: de 3r a 6è de Primària, dimarts i dijous,
de 17.30 a 19 h
Grup 2 B: de 3r a 6è de Primària, dimarts i dijous,
de 19 a 20.30 h
Grup 3: de 1r a 4t d’ESO, dilluns, dimecres i divendres,
de 19 a 20.30 h
Lloc: Club de Tennis Serra Esport
Preu:
Grups 1 i 2: 25 euros
Grup 3: 35 euros
Organitza: Àrea d’Esports
Mínim 6 persones, màxim 10 persones per grup.

CURSETS DE NATACIÓ

Dies: del 5 al 30 de juliol
Grups i horaris:
Iniciació, de P3 a P5,
dilluns i dimecres de 17.30 a 18.45 h
Avançat, de P3 a P5,
dimarts i dijous de 17.30 a 18.45 h
Avançat, de 1r a 3r de Primària,
dimarts, de 18.45 a 20 h, i divendres, de 17.30 a
18.45 h
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 31 euros
Organitza: Àrea d’Esports
Mínim 8 persones i màxim 15 persones per grup.



L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

EXPOSICIÓ: LES
LLENGÜES, UN GRAN
TRESOR

Dies: DEL 17 AL 30 DE MAIG
Horari: de dilluns a dissabte,
de 17 a 19 h, i diumenge,
d'11 a 14 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

SESSIONS
INFORMATIVES:
SERVEIS I RECURSOS
PER A DIFERENTS
COL·LECTIUS

Properes sessions:
- DIMECRES 19 DE MAIG
Hora: 18.30 h
Lloc: Local de l'Associació de
Veïns de Can Rovira Nou
- DIMECRES, 26 DE MAIG
Hora: 18 h
Lloc: edifici de la Policia Local
* Hi ha servei de cangur. Cal
sol·licitar-ho prèviament a la
Regidoria de Serveis Socials
(tel. 93 841 52 25)

SORTIDA AMB BTT AL
PLA DE LA CALMA

Dia: DIUMENGE 16 DE MAIG
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: bar de
l'Ateneu L'Aliança
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt
Concos

SORTIDA FOTOGRÀFICA

Dia: DIUMENGE 16 DE MAIG
Hora de sortida: 10 h
Lloc de sortida: davant de
l'Ajuntament
Organitzen: Màrius Gómez i
Toni Torrillas

SÒMNITS

Juan el Cuentacuentos amb
"De cuentos, mis otras vidas".

Dia: DIVENDRES 21 DE MAIG
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

UNA PINZELLADA PEL
POBLE: CAN MONTCAU

Dia: DISSABTE 22 DE MAIG
Informació: Aula Artística ,
laborables, de 17 a 20 h (tel.
93 860 70 01)
Organitza: Aula Artística

XERRADA: HERBES
MEDICINALS

Dia: DIMECRES 26 DE MAIG
Hora: 18 h
Lloc: Els Galliners
Informació: Imma (Tels. 93
841 71 12 / 666 72 88 94)
Organitza: Associació Dones
del Tenes
* Hi ha servei de cangur si
se sol·licita prèviament.

CONFERÈNCIA: "LES
LLENGÜES, UN GRAN
TRESOR"

Dia: DIVENDRES 28 DE MAIG
Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitzen: Consorci per a la
Normalització Lingüística,
Fundació Jaume Bofill,
Ajuntament i El Ganxo.

CINEMA: SOLAS

Dia: DIVENDRES 28 DE MAIG
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis,
2 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

FESTA INTERCULTURAL

Dia: DISSABTE 29 DE MAIG
- Xocolatada (18 h, Camp de
Futbol)
- Triangular de Futbol Solidari
( 19 h, Camp de Futbol)
- Sopar Solidari (21h, Ateneu
L'Aliança). Venta de tiquets a
les escoles.

Dia: DIUMENGE 30 DE MAIG
- Presentació del projecte
solidari d'enguany (11h, plaça
de Catalunya). Actuacions
diverses.

Organitza: Lliçà Solidari

APLEC DE SANT
BALDIRI

Dia: DIUMENGE 30 DE MAIG
- Ball popular (16.30 h)

Dia: DILLUNS 31 DE MAIG
- Celebració eucarística (20h)

Lloc: Ermita de Sant Baldiri i
entorn
Organitza: Comissió de Festes
de Sant Baldiri

TALLER: HERBES
MEDICINALS

Taller teòric i pràctic, amb
sortida al bosc per conèixer
les herbes medicinals.

Dia: DIMECRES,  A PARTIR
DEL 2 DE JUNY
Hora: de 18 h a 20 h
Lloc: sala  polivalent del
recinte municipal dels
Galliners
Informació: Imma (tel. 93 841
71 12 / 666 72 88 94)
Organitza: Associació Dones
del Tenes
* Hi ha servei de cangur si
se sol·licita prèviament.

S'acosta l'estiu, sinònim de descans i esbarjo, i arriba una programació d'activitats que
ens permetran gaudir-lo al màxim.

L'Ajuntament prepara activitats d'estiu diverses i per a diferents edats, perquè tothom
pugui trobar allò que més li agradi. Són activitats que conviden a passar-ho bé, a compartir
i conviure amb els veïns i els amics.

La programació Viu l'estiu inclou una munió de maneres diferents de passar el temps
de calor, amb ofertes que passen per la cultura, l'esport, les excursions, etc.

Aquestes activitats, que permeten fer vacances sense haver d'anar lluny, ompliran de
vida el poble.

En aquest butlletí us anunciem les activitats esportives i de casal i campaments d'estiu
perquè us aneu organitzant. En el proper butlletí hi haurà més coses, organitzades per
les regidories de Cultura i Joventut: cinema, trobadors i joglars, dansa del ventre, flamenc...

Gaudiu-ne!

Lliçà en 5 minuts
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Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,

i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75

llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80

PISCINA MUNICIPAL

Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres, el bany
a la piscina gran es limitarà a la disponibilitat dels
cursets de piscina, segons les dates i els horaris
marcats per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.

Dies i horaris:
del 12 de juny a l’11 de setembre,
de dilluns a diumenge, d’11 a 20 h

Preus entrades:

Dies feiners
- fins a 16 anys: 3 euros
- a partir de 16 anys: 3.50 euros
- acompanyants als cursets: 1.50 euros

Dies festius
- fins a 16 anys: 3.50 euros
- a partir de 16 anys: 4 euros

Preus abonaments:

De temporada
Juvenil (fins 16 anys): 27 euros
Adults (a partir de 16 anys): 48 euros
Majors de 65 anys i/o pensionistes
empadronats a Lliçà d’Amunt: 27 euros

D’1 mes (entre 12/6 i 11/7, 12/7 i 11/8 i 11/8 i
11/9)
Juvenil (fins 16 anys): 13.50 euros
Adults (a partir de 16 anys): 24 euros
Majors de 65 anys i/o pensionistes
empadronats a Lliçà d’Amunt:13.50 euros

De cap de setmana (dissabtes, diumenges i festius
per a tota la temporada)
Juvenil (fins 16 anys): 30 euros
Adults (a partir de 16 anys) 35 euros
Majors de 65 anys i/o pensionistes
empadronats a Lliçà d’Amunt 30 euros

Descomptes:
a partir del 2n membre d’una mateixa família, s’aplicarà
un 10 % de descompte al tipus d’abonament que li
correspongui. Els majors de 65 anys i/o pensionistes
no comptabilitzen per a aquests descomptes.

CAMPAMENTS DE L'ESPLAI

Edat: de 3r de Primària a 2n d’ESO
Dates: del 24 al 31 de juliol
Lloc: Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
Preu: 110 euros
Reunió de pares: dimarts 13 de juliol, a les 20 h, al
local de l’Esplai.
Places limitades.

Per a qualsevol dubte: Esplai (93 841 56 95); deixar
un missatge al contestador.

CASAL D'ESTIU

Edat: de P3 a 3r d’ESO

Hi ha dues opcions:
- 3 setmanes: del 5 al 23  de juliol
Preus:
Casal: 125 euros
Cangur: 33 euros
- 4 setmanes: del 5 al 30 de juliol
Preus:
Casal: 150 euros
Cangur: 43 euros
Els serveis de cangur i menjador es poden fer servir
en dies esporàdics. El preu del servei de cangur és
de 3 euros.

Horaris:
Matí: de 9 a 13 h. Tarda: de 15 a 17 h.
S'anirà a la piscina cada dia. Cada matí hi haurà
cangur de 7.30 a 9 h. Els migdies hi ha la possibilitat
de quedar-se al menjador.
Lloc: Escola Països Catalans
Reunió de pares: dimecres 30 de juny, a les 20 h,
a l'Ateneu l'Aliança.

Per a qualsevol dubte: Esplai (93 841 56 95); deixar
un missatge al contestador.

INSCRIPCIONS VIU L'ESTIU!:
De l'1 al 18 de juny, al Pavelló d'Esports (de
9 a 12 h i de 16 a 20 h) i al Punt d'Informació
Juvenil El Galliner (de 17 a 20 h, a la Biblioteca
Municipal IES Lliçà).

 * Propera sessió ordinària del Ple municipal:
Dijous, 27 de maig, a les 19 h, a la sala polivalent de l'edifici de la Policia Local.

* Properes matriculacions per al curs escolar 2004-2005:
Educació infantil i ensenyaments obligatoris, període de matriculació: del 31 de maig al 4 de juny.

* Ofertes de feina:
L'Ajuntament convoca un procés selectiu per cobrir una plaça de cuiner/a i una altra d'ajudant/a de cuina
per a l'Escola Bressol de Palaudàries, a més d'una plaça d'aparellador per als Serveis Tècnics Municpals.
Informació sobre les bases i presentació de sol·licituds: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, fins al 31 de maig.

* Fe d'errates:
A causa d'una modificació formal que s'ha de fer en el pressupost, l'aprovació del Plec de prescripcions

tècniques de la urbanització industrial Tenes que s'anunciava en l'anterior butlletí, es farà en el Ple municipal
de 27 de maig.

Viu l'estiu


