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LA FIRA D'ENTITATS TORNA COM
A EINA DE CONEIXEMENT I
ESTIMULACIÓ DE LA
PARTICIPACIÓ EN LA VIDA
ASSOCIATIVA
La tercera edició de la Fira d'Entitats, que
organitzen l'Ajuntament i les entitats del
municipi, tindrà lloc el cap de setmana 5 i
6 de juny, a l'IES Lliçà. Cada entitat local
(cultural, esportiva o veïnal) tindrà un estand
on donarà a conèixer els objectius i les
activitats que desenvolupa. A més, tant les
entitats com l'Ajuntament han programat
diferents activitats en el marc de la Fira.
• Hi haurà una arrossada popular, el dissabte
5, a les 2 del migdia. Els tiquets es poden
comprar a la Biblioteca o a l'Ajuntament, fins
al 4 de juny, al preu de 10 euros.
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EL 5 DE JUNY SE CELEBRA EL
DIA MUNDIAL DEL MEDI
AMBIENT
Coincidint amb el Dia Mundial del Medi
Ambient, l'entitat Lliçà SOStenible lliurarà
els Premis a la Sosteniblitat i Conservació
del Paisatge.
• Una altra activitat destacada d'aquesta diada
és la presentació d'experiències locals de
bones pràctiques ambientals a casa (habitatge
bioclimàtic amb aprofitament d'aigües pluvials
i energia solar a Can Farell, plaques
fotovoltaiques al Pavelló d'Esports i a les
escoles, compostatge domèstic de matèria
orgànica, granja de Can Mas...).
• La celebració del Dia Mundial del Medi
Ambient coincideix amb la Fira d'Entitats i els
actes previstos es faran al mateix recinte de
l'Institut d'Ensenyament Secundari Lliçà.
• Coincidint amb aquesta diada, la Biblioteca
ha incorporat una selecció de llibres de Medi
Ambient.
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LA NIT DE L'ESPORT PREMIARÀ
L'ESPORT LOCAL
La primera edició de la Nit de l'Esport, que tindrà
lloc el 5 de juny, premiarà entitats esportives i
esportistes locals per la seva trajectòria esportiva
durant la temporada 2003-2004.
• S'han presentat diferents candidatures als premis,
les quals publiquem en aquest butletí. Els guanyadors
es donaran a conèixer durant la Nit de l'Esport.
• A més, totes les entitats esportives que
participin en aquest acte tindran un obsequi
de reconeixement per l'esforç i la dedicació
al desenvolupament esportiu local.
• Per altra banda, la Nit de l'Esport clourà la
temporada esportiva 2003-2004 de botxes i
futbol sala amb l'entrega dels premis respectius.
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• Les obres consisteixen a canviar la
instal·lació elèctrica en mal estat i renovar les
lluminàries. Seguidament, es continuarà
modernitzant la resta de l'enllumenat públic
del municipi. Per poder dur a terme aquests
treballs de millora de l'enllumenat públic i
d'altres, la Brigada elèctrica disposa d'un nou
camió amb ploma, que pot arribar a una alçada
de 14 metres.
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ASFALTATGE A CA L'ARTIGUES I
CAN ROVIRA
S'asfaltarà el camí de Can Mas, que facilitarà
les comunicacions amb Can Rovira Vell, i
el camí entre Ca l'Artigues i Can Farell. Per
altra banda, a Ca l'Artigues, també s'ha
senyalitzat adequadament l'indret anomenat
"Punt de Trobada", per tal d'ordenar
l'aparcament i evitar riscos d'accidents.
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JARDINERIA PEDREROL FARÀ EL
MANTENIMENT DELS NOUS
ESPAIS VERDS DEL MUNICIPI
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L'empresa ha guanyat el concurs públic per
al manteniment dels següents espais verds:
camp de futbol, arbres de l'Esplai, jardineres
del carrer de l'Aliança, plaça de la Font de
Palaudalba, Parc infantil i Patinòdrom de Ca
l'Estapé, arbrat viari del carrer de Rafael
Casanova, arbrat viari del nou polígon de
Can Rovira Sud, jardineres del vial de l'institut,
Parc infantil de Can Roure, rotonda del camí
de Can Riereta i Local social de Can Xicota.
En total, 8.621 metres quadrats de superfície.

La Brigada d'Obres ha començat la
construcció de dues pistes de petanca a
Can Rovira Nou. En aquest mateix barri es
construirà una pista de futbol sala. A la
zona esportiva de Pinedes del Vallès també
hi haurà una pista de futbol sala.
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L'AJUNTAMENT MILLORA
L'ENLLUMENAT PÚBLIC
La Regidoria d'Obres i Serveis ha iniciat
els treballs de millora de l'enllumenat públic
en el centre urbà, concretament al barri de
l'Aliança i al nucli antic.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

MÉS INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES ALS BARRIS
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RESULTAT DE LES
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS
Segons el resultat de les preinscripcions
escolars, 132 nens i nenes començaran
els estudis d'educació infantil i primària
repartits entre les quatre escoles de Lliçà
d'Amunt, 31 dels quals ho faran al nou CEIP
de Ca l'Artigues. Pel que fa a l'Educació
Secundària Obligatòria, l'institut té previst
acollir 133 nous alumnes a 1r d'ESO.
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L'AJUNTAMENT DÓNA BEQUES PER
AL CURS ESCOLAR 2004-2005
Durant el mes de juny es tramitaran les beques
escolars de l'Ajuntament per al curs 2004/05.
Els ajuts que es poden demanar són els
següents: menjador escolar, material i llibres,
sortides escolars, escola bressol, activitats
extraescolars i tractament psicopedagògic.
• Es tindran en compte les circumstàncies familiars
d'acord amb els criteris i el barem de puntuació
aprovat per la Comissió de Govern.
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ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS JUVENILS

22 h Espai Girafoc. Hi haurà servei de bar, de dimecres
a dissabte.

TALLER DE CIRC, impartit per Pep Mogas
Horari: dimarts de juliol, de 18.30 a 20 h
Lloc: Espai Girafoc
Preu: 20 euros
Màxim 12 persones. A partir de 12 anys

DIMECRES 7 DE JULIOL
Sessió d'astronomia: projecció d'imatges amb 3D
sobre el planeta Mart i observació estel·lar d'Antares
i Júpiter. Places limitades.
DIJOUS 8 DE JULIOL
Cinema a la fresca: Piratas del Caribe amb Johnny
Deep i Geoffrey Rush
DIVENDRES 9 DE JULIOL
Montserrat Mas (rapsoda) i Manel Casanova
(guitarra): Sopa d'amor. Poemes musicats.

TALLER D'INICIACIÓ A LA DANSA DEL VENTRE,
impartit per Èrika Llopis
Horari: dimecres de juliol, de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Preu: 12 euros
Màxim 12 persones. Fins a 20 anys
TALLER D'INICIACIÓ AL FLAMENC, impartit per Mari
del Pino
Horari: dijous de juliol, de 18 a 19.30 h
Lloc: sala polivalent d'Els Galliners
Preu: 12 euros
Màxim 12 persones

• Aquelles famílies que tinguin concedida qualsevol
d'aquestes beques per al curs 2003/04, cal que
tornin a cursar una nova sol·licitud per al proper curs.

DIMECRES 14 DE JULIOL
Sessió d'astronomia: projecció d'imatges de les
sondes Galileu, Cassini i Voyager i observació de
cúmuls globulars i nebuloses planetàries. Places
limitades.

TALLER DE CAPOEIRA, impartit per Jordi Corcho
Horari: divendres de juliol, de 19.30 a 21 h
Lloc: sala polivalent d'Els Galliners
Preu: 12 euros
Màxim 12 persones

• Informació i recollida de sol·licituds: Oficina
d'Atenció al Ciutadà. Entrega de sol·licituds i
documentació: del 7 al 30 de juny, dilluns, dimarts
i dimecres, de 10 a 12 h i de 16 a 18 h, prèvia
petició d'hora al 93 841 52 25.

DIJOUS 15 DE JULIOL
Cinema a la fresca: Master and Commander. Al
otro lado del mundo amb Russel Crowe, Paul
Bettany i James d'Arcy

PARTIDES DE ROL, Grup de Rol de Lliçà d'Amunt
Horari: dissabtes de juliol a la tarda
Lloc: itinerant, entre els locals socials de Lliçà d'Amunt
Cal inscriure's a cada partida prèviament trucant al telèfon
del Punt d'Informació Juvenil El Galliner (93 860 70 01)

DIVENDRES 16 DE JULIOL
Monòlegs amb Toni Cano

EXPOSICIÓ VIATGETECA
Exposició fotogràfica sobre viatges organitzada pels
punts d'informació juvenil del Vallès Oriental.
Horari: del 20 al 31 de juliol, de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
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EL CEIP MIQUEL MARTÍ I POL
PARTICIPA EN UNA CANTATA
AMB ESCOLES DE LA COMARCA
Els concerts se celebraran els dies 6, 12 i 13
de juny, al Teatre Auditori de Granollers. El CEIP
Miquel Martí i Pol del nostre poble, que participa
en aquest projecte, té previst celebrar el concert
el diumenge 13 de juny, a les 18.30 h.
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DIMECRES 21 DE JULIOL
Sessió d'astronomia: projecció d'imatges del
telescopi espacial Hubble i observació de cúmuls
oberts d'estrelles i Neptú. Places limitades.
DIJOUS 22 DE JULIOL
Cinema a la fresca: Días de futbol amb Ernesto
Alterio, Alberto San Juan i Natalia Verbeke
DIVENDRES 23 DE JULIOL
Jaume Arnella, romancer

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÈXIT DEL KARATE LOCAL ALS
CAMPIONATS NACIONALS

DIMECRES 28 DE JULIOL
Sessió d'astronomia: projecció d'imatges amb 3D
de la lluna i observació de la lluna. Places limitades.

DIJOUS 29 DE JULIOL

Diversos alumnes de l'Associació de Karate
Shorin-Ryu de Lliçà d'Amunt van participar
en el Campionat Nacional de Karate
Tradicional en diferents categories i
modalitats. La competidora local Amanda
Rodrigo va aconseguir el tercer lloc en la
categoria infantil, de 10 i 11 anys, de la
modalitat de Kumite. La resta de participants
van quedar entre els sis primers llocs.

Cinema a la fresca: Love Actually amb Hugh Grant
i Alan Rickman
DIVENDRES 30 DE JULIOL
22h, Las ruleteras: Historias de buenas mujeres
de moral distraida a càrrec de Corazones Zurzidos.
23 h, Exhibició de dansa del ventre i flamenc a
càrrec dels alumnes dels Tallers de dansa del
ventre i flamenc.

INSCRIPCIONS: 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).

ACTIVITATS DE L'AULA ARTÍSTICA
TALLERS INFANTILS
- Dibuix: dimarts de juliol, de 17 a 18.30 h; 18 euros
- Dibuix manga i transparències:
petits: dimecres de juliol, de 17 a 18.30 h; 18 euros
grans: dimecres de juliol, de 18.30 a 20.30 h; 21 euros
- Ceràmica:
petits: divendres de juliol, de 17 a 18.30 h; 18 euros
grans: divendres de juliol, de 18.30 a 20 h; 18 euros
TALLERS PER A ADULTS
- Pintura decorativa (bijuteria): dimarts de juliol, de 19
a 21 h; 21 euros
- Dibuix i pintura (mariner amb gavines): dijous de
juliol, de 19 a 21 h; 21 euros
- Restauració de mobles: divendres de juliol, de 19
a 21 h; 21 euros
Lloc: Aula Artística
Inscripcions: fins al 30 de juny al telèfon 93 860 70 01
Descomptes per a jubilats, membres de famílies
nombroses i aquelles persones que facin més d'un taller.

* Període de matriculació de les escoles bressol:
Del 7 a l'11 de juny, a l'Ajuntament.

* Registre d'Entitats:

El Registre d'Entitats és una eina que l'Ajuntament utilitza sovint a l'hora d'enviar informació i comunicats,
gestionar subvencions... Per això, és molt important que aquest registre tingui les dades correctes.
Recordem a totes les entitats que no han presentat la fitxa actualitzada que la facin arribar o es posin en
contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana. Qualsevol canvi (president, junta, telèfon, adreça...)
ens l'hauríeu de notificar per tal de tenir totes les dades correctes.

* Ofertes de feina:

- 9 places d'educadors/es d'escola bressol. Recollida de bases i presentació de sol·licituds: del 7 al 18
de juny, al Registre de l'Ajuntament.
- 1 plaça de conserge per al CEIP de Ca l'Artigues. Recollida de bases i presentació de sol·licituds: del
7 al 18 de juny, al Registre de l'Ajuntament.
- 1 plaça d'agent de la Policia local. Recollida de bases i presentació de sol·licituds: del 2 a l'11 de juny,
al Registre de l'Ajuntament.
- 2 places de socorrista per a la Piscina municipal durant aquest estiu. Presentació de sol·licituds al
Registre de l'Ajuntament abans del 3 de juny. Informació: tel. 93 860 70 25.
- Oficiala de Perruqueria. Mitja jornada. Tel. 93 841 48 80.
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DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

1a NIT DE L'ESPORT

REFLEXIONS SOBRE EL MEDI AMBIENT I
LA SOSTENIBILITAT ALS BUSOS URBANS

Entrega de premis a diferents entitats esportives del
municipi, ja sigui de forma conjunta o individual, per
la trajectòria durant la temporada 2003/04.

Les frases seleccionades del concurs aparador
de reflexions sobre el medi ambient i la
sostenibilitat les podreu veure als busos urbans.
Dies: SETMANA DEL 31 DE MAIG AL 6 DE
JUNY I POSTERIORS

XERRADA SOBRE SOSTENIBILITAT
A càrrec de Martí Boada i Joncà, doctor en
geografia per la UAB, premi Global 500 de les
Nacions Unides i professor de Ciències
Ambientals de la UAB.
Dia: DIVENDRES 4 DE JUNY
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Lliçà SOStenible

Dia: DISSABTE 5 DE JUNY
Hora: 21.30 h
Lloc: Pavelló d'Esports
Premis:
1. Premis a totes les entitats i/o els clubs d'esports
col·lectius
a) Per l'ascens de categoria d'alguns dels equips que
integren l'entitat i/o el club.
b) Per a la consecució de títols com a campions de
la categoria corresponent.
2. Premis a totes les entitats i/o els clubs d'esports
individuals
a) Per a la consecució de títols com a campions de
la modalitat de l'esport que practiquen.
b) Per a la consecució d'algun rècord a la modalitat
esportiva que practiquen.

TALLER DE COMPOSTATGE DOMÈSTIC

3. Premis als Valors Esportius

Dia: DISSABTE 5 DE JUNY
Hora: de 10 a 13 h
Lloc: recinte de la Fira d'Entitats

a) Premi a la persona que ha destacat per haver
desenvolupat un esforç significatiu. Obten al premi:
Francesc Casanova i Seto
Carlos Lorente i Gómez
Juan Sierra i Justícia

PRESENTACIÓ D'EXPERIÈNCIES LOCALS
DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A
CASA
Dia: DISSABTE 5 DE JUNY
Hora: 19 h
Lloc: recinte de la Fira d'Entitats

LLIURAMENT DELS PREMIS A LA
SOSTENIBILITAT I CONSERVACIÓ DEL
PAISATGE
Dia: DISSABTE 5 DE JUNY
Hora: 20 h
Lloc: recinte de la Fira d'Entitats
Organitza: Lliçà SOStenible

ESPECTACLE INFANTIL
Cercant el sol, titelles, a càrrec de Veterinaris
sense Fronteres.
Dia: DIUMENGE 6 DE JUNY
Hora: 12 h
Lloc: recinte de la Fira d'Entitats

b) Premi a l'entitat en matèria de formació de les
persones que la integren. Obten al premi:
Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
Associació de Veïns Ca l'Esteper
c) Premi a l'entitat per la constitució, consolidació,
ampliació i/o difusió de la pràctica esportiva. Obten
al premi:
Associació Esportiva Shorin Ryu
BTT Concos
Club Esportiu Lliçà d'Amunt
4. Premis al Mèrit Esportiu
a) Premi a la Millor Esportista local. Obten al premi:
Núria Ninou i Gómez
Montse Martí i Salas
Núria Torres i Benavent
b) Premis al Millor Esportista local. Obten al premi:
Carlos Marcos i Sabí
Xavier Parera i Cordomí
Cristian José Rodríguez i Rodríguez
c) Premi Especial de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt, a la persona o entitat per l'aportació
al desenvolupament esportiu municipal, l'impacte
mediàtic i esportiu i l'interès públic.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

GIRAFOC:

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

RACÓ DEL CONTE

CONCERT

Properes sessions:
- DIMECRES 2 DE JUNY
Hora: 18 h
Lloc: Local Social Can Farell
- DIMECRES 9 DE JUNY
Hora: 18 h
Lloc: Local Social Can Xicota
* Hi ha servei de cangur. Cal
sol·licitar-ho prèviament a la
Regidoria de Serveis Socials
(tel. 93 841 52 25)

CONCERT DE FI DE
CURS DE L'ESCOLA DE
MÚSICA
Dia: DISSABTE 12 DE JUNY
Hora:
10.30 h, petits
11.30, grans
Lloc: Ateneu L'Aliança

AUDICIONS
D'INSTRUMENTS A
L'ESCOLA DE MÚSICA
Per als pares del alumnes de
l'Escola Municipal de Música
l'Aliança, però obertes a
tothom.
Dies i horari: DEL 14 AL 17
DE JUNY
Dilluns 14,
a les 18.45 h: violoncel i
saxòfon
Dimarts 15,
a les 19 h: percussió i clarinet
a les 20 h: guitarra
Dimecres 16,
a les 18.45 h: flauta
a les 19.45 h: piano
Dijous 17,
a les 19 h: violí
Lloc: Escola Municipal de
Música L'Aliança

Marató de contes explicats
per gent del poble.
Dia: DIVENDRES 4 DE JUNY
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES
Lliçà
Organitzen: les AMPA dels
CEIP Miquel Martí i Pol,
Països Catalans i Sant Baldiri,
i Ajuntament.

BALL
A càrrec de Xavi de Tordera.
Dia: DIVENDRES 14 DE JUNY
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis de Lliçà d'Amunt

EXCURSIÓ A ROSES
Esmorzar a base de sardinada
i visita a Empuriabrava a la
tarda.
Dia: DISSABTE 19 DE JUNY
Hora i lloc de sortida:
- 7.45 h des de la Cruïlla
- 8 h, des del Casal d'Avis
Inscripcions: dijous, a partir
de les 17 h, al Casal d'Avis
Preu: 27 euros
Organitza: Associació Casal
d'Avis de Lliçà d'Amunt

FIRA D'ENTITATS:
Dies i horaris:
DISSABTE 5 DE JUNY,
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
DIUMENGE 6 DE JUNY,
de 10 a 14 h
Lloc: IES Lliçà
Activitats diverses.

Lloc: Espai Girafoc
Blues amb Blue Heart.
Dia: DIJOUS 10 DE JUNY
Hora: 23 h

CONCERT

Cançons d'autor amb Los
Detal i actuació del DJ Piereta.
Dia: DIVENDRES 11 DE JUNY
Hora: 23 h

1r OPEN BIKE DAY
REPTING

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt / 1 de juny de 2004

Torna la
Fira
d'Entitats

Dia: DISSABTE 12 DE JUNY
Hora: 18 h

MÚSICA

Actuació del DJ Pepone.
Dia: DISSABTE 12 DE JUNY
Hora: 23 h

ACTIVITAT INFANTIL

"aller de Muerdecartón, taller
de trepatge de cartró a càrrec
de Burbuja.
Dia: DIUMENGE 13 DE JUNY
Hora: 18 h

ACTIVITAT INFANTIL

Un jamón para el mejor, versió
infantil.
Dia: DIUMENGE 13 DE JUNY
Hora: 21 h

ESPECTACLE

Flirteando, espectacle de
varietats, a càrrec de La
Coloraá.
Dia: DILLUNS 14 DE JUNY
Hora: 23 h
En el proper butlletí es
publicaran la resta d'activitats
del Girafoc.

El primer cap de setmana de juny es farà la III Fira d'Entitats Cíviques de Lliçà d'Amunt al pati del
nou IES. Aquesta Fira bianual té tres objectius principals: primer, donar a conèixer a la població
les activitats que desenvolupen les diverses entitats culturals, esportives i veïnals del nostre
municipi; segon, facilitar la relació de les mateixes entitats entre si per tal d'unir esforços en
projectes comuns; i tercer, estimular la ciutadania a incorporar-se i participar activament en la
vida associativa.
Sovint es diu que la diversitat d'un poble es pot mesurar a partir de la quantitat i la qualitat de les
seves entitats cíviques i a Lliçà d'Amunt podem enorgullir-nos de tenir un bon nivell en aquest
aspecte. Així, una vintena d'entitats ompliran les carpes de la Fira i, amb el suport de l'Ajuntament,
s'organitzaran activitats de tota mena perquè els lliçanencs gaudeixin de la visita. A més, enguany
la Fira coincideix amb la Nit de l'Esport, que es farà al pavelló poliesportiu la nit del dissabte, de
manera que tindrem un cap de setmana plenament dedicat a les entitats.
Esperem que aquests dos esdeveniments serveixin perquè tots reconeguem la imporant tasca
social que fan les entitats atès que, des del vessant específic de cadascuna, afavoreixen la
participació i la cohesió ciutadana. Les entitats són elements indispensables que conformen la
identitat d'un poble i, per això, necessiten tot el nostre suport.
Finalment, cal agrair a l'IES Lliçà la cessió de les seves instal·lacions que permetran organitzar
una Fira més oberta i més àmplia. Aquesta és una altra mostra de com la col·laboració entre
institucions i entitats resulta sempre ben positiva per a tothom.

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
Edita: Ajuntament de Lliçà d’Amunt • Disseny: Miquel Llach • Imprimeix: Duran Arts Gràfiques • Paper ecològic • Dip. Leg. B-42.214-2003 . Exemplar gratuït

