
L’AJUNTAMENT INICIA UN CENS
D'ARTISTES I CREADORS
L'Ajuntament vol promoure i fomentar els
artistes i creadors del municipi de totes les
disciplines artístiques (teatre, dibuix, pintura,
música, escultura, etc.).

•Primer de tot, cal elaborar-ne un cens. Per
registrar-se en aquest cens cal adreçar-se al
Punt d'Informació Juvenil "El Galliner", situat a
la Biblioteca Municipal IES Lliçà, i a l'Escola
Municipal de Música L'Aliança, situada al recinte
municipal d'Els Galliners.

•La Regidoria de Joventut fa una crida especial
als joves artistes i creadors d'entre 15 i 29 anys,
ja que vol promocionar-los dins del Pla local de
joventut, que està en fase d’elaboració.

LA MÚSICA CENTRA L’APLEC DE
SANTA JUSTA
Com ja és tradicional, el mes de juliol se
celebra l'Aplec de Santa Justa. Enguany es
farà el dia 18 de juliol. Hi haurà missa,
sardanes i havaneres.

•Hi haurà sardanes a càrrec de la Cobla
Thermalenca, a les 7 de la tarda; missa, a 2
quarts de 9 del vespre; i havaneres a càrrec del
grup Quatre Vents, a 2 quarts de 10 de la nit.

EL PLE ES POSICIONA EN
CONTRA DEL DÈFICIT FISCAL DE
CATALUNYA
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de maig, va aprovar per unanimitat
una moció contra el desequilibri fiscal a
Catalunya.

• La moció denuncia la poca inversió i despesa
públiques de l'Estat a Catalunya i exigeix un
finançament més just que faci sostenible i
millorable el nostre autogovern.

TOTS ELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS DONEN SUPORT AL
DOMINI .CAT

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de maig, va aprovar per unanimitat,
una moció presentada pel grup municipal
d'ERC que feia referència a l'adhesió i el
suport de l'Ajuntament a la campanya "Per
un domini .CAT per a la comunitat lingüística
i cultural catalana".

• A iniciativa de l'Associació puntCAT, s’ha
presentat la candidatura per obtenir el domini
.CAT a l'entitat responsable d'atorgar nous
dominis d'Internet, l'ICANN.

• Cal que aquesta candidatura compti amb el
suport de la major part de la comunitat de
llengua i cultura catalanes; qui s’hi vulgui
adherir pot fer-ho a través de www.puntcat.org.

41 PERSONES DONEN SANG EN LA
DARRERA CAMPANYA

L’'Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes va
atendre 41 donants en la campanya de donació
de sang que va tenir lloc el passat 10 de juny.

LA ZONA DE L’ANTIC IES PASSA
A ANOMENAR-SE PARC DE LA
FÀBRICA

El recinte de l'antic IES, que va acollir el
Girafoc i on ara s'ubiquen algunes activitats
d'estiu, s'ha passat a anomenar Parc de la
Fàbrica. Aquest espai està situat en el lloc
on hi havia l'antiga fàbrica tèxtil La Linera,
coneguda per a tothom com la Fàbrica.

L’INSTITUT TÉ NOU EQUIP
DIRECTIU

A partir de l'1 de juliol, Xavi Iñíguez
substitueix Ignasi Carreras al capdavant de
la direcció de l'IES Lliçà.

•Ignasi Carreras ha estat director de l'institut
durant 5 anys. Carreras va subtituir la primera
directora de l'IES Lliçà, Fina Dantí, que va
estar quatre anys en el càrrec.

16 i 17 de juliol:
FESTA DE BARRI DE CAN ROVIRA VELL
Organitza: Associació de Veïns de Can Rovira
Vell

Divendres 16 de juliol,
a les 22 h,
Cinema a la fresca
a les 24 h,
Música disco

Dissabte 17 de juliol,
a les 21.30 h,
Sopar de germanor
a les 22 h,
Diables de Ripollet
a les 23 h,
Actuació de la vedet Merche Lois
a les 23.30 h,
Ball de gala amb l'orquestra Aquariom

16, 17 i 18 de juliol,
al Parc Esportiu Torrent Merdans:
FESTA DE BARRI DE CA L'ESTEPER
Organitza: Associació de Veïns de Ca l'Esteper

divendres 16 de juliol,
a les 18 h, Inici de la X Festa de Barri amb
cercavila
a les 22 h, Botifarrada. Preu: 15 euros. Venda
de tiquets: 647 96 27 83
a les 23.30 h, Ball d'inici de festa amb el grup
The Choffers

dissabte 17 de juliol,
a les 10 h, Jocs de taula
a les 12 h, Vermut gratuït per als socis
a les 17 h, Triangular de futbol sala sènior
a les 22 h, Sopar de germanor
a les 23.30 h, Ball amb Los Latinos

diumenge 18 de juliol,
a les 10 h, Torneig de botxes
a les 13 h, Lliurament de trofeus esportius
a les 17 h, Activitats per als més petits i torneig
de tennis taula
a les 18 h, Concurs de mascotes
a les 19 h, Exhibició de karate a càrrec de
l'escola Shorin Ryu
a les 20 h, Xocolatada infantil
a les 21 h, Fi de festa

16, 17 i 18 de juliol,
a la Masia de Can Salgot:
FESTA DE BARRI DE CAN SALGOT
Organitza: Associació de Veïns de Can Salgot

Divendres 16 de juliol,
a les 19 h,
Concurs infantil de dibuix
a les 23.30 h,
Ball amb Dúo Ritmo. Al descans, rom amb
pastes.

Dissabte 17 de juliol,
a les 17 h,
Jocs i pastís
a les 18.30 h,
Premi al millor pastís. Berenar infantil amb
xocolatada.
a les 21 h,
Sopar popular. Ball amb Dúo Ritmo.

Diumenge 18 de juliol
a les 11 h,
Grup d'animació infantil amb pallassos
a les 12 h,
Escuma i havaneres
a les 13 h,
Aperitiu

17 de juliol,
a la plaça de l'Església:
FESTA DE BARRI DE LA SAGRERA
Organitza: Comissió de Festes de La Sagrera

COMENCEN LES OBRES DE
L'EDIFICI PROVISIONAL DEL CEIP
CA L'ARTIGUES

Gestió d'Infraestructures SA, (GISA), empresa
pública de la Generalitat de Catalunya, ja ha
adjudicat les obres de construcció dels mòduls
prefabricats amb els quals començarà a
funcionar el nou CEIP de Ca l'Artigues. Les
obres s'han adjudicat a l'empresa
Construcciones Prho, SA, per un import de
772.403,74 euros, i han d'estar enllestides al
setembre; aquest juliol, ja han començat.

L'AJUNTAMENT REGULA ELS
ESPAIS PÚBLICS I DÓNA
PRIORITAT ALS VIANANTS
L'Ajuntament ha iniciat la regulació dels
espais públics per tal de prioritzar el pas
dels vianants, especialment el de les
persones amb mobilitat reduïda, i el
transport públic.

•En aquest sentit, es posen senyals de trànsit
per regular el sentit i l'estacionament en els
vials amb una major afluència de vehicles o
per on passa el bus urbà, per tal d'aconseguir
una circulació més segura.

•També es dóna continuïtat a trams de vorera
de zones on hi ha un major flux de vianants.
És el cas de la zona de l'IES Lliçà, on s'ampliarà
el pont del torrent d'en Bosc per enllaçar la
vorera de davant de la piscina amb la de
davant del camp de futbol. També és el cas
de l'enllaç entre el centre cívic de Ca l'Artigues
amb el nou CEIP de Ca l'Artigues a través
d'un pas de vianants enrasat, que permeti al
vianant travessar el carrer sense baixar de la
vorera.

•A més, s'eliminen obstacles del pas dels
vianants, allà on és possible, i es col·loca el
mobiliari urbà de manera que no sigui una
barrera a la via pública.

PROPERES FESTES DE BARRI

TRANSPORT I JOVENTUT
SUBVENCIONEN EL TRANSPORT
PÚBLIC PER ALS JOVES
Les regidories de Transport i Mobilitat i
Joventut han coordinat esforços per oferir
a la població juvenil el títol T-Jove del
transport públic a un preu molt avantatjós.

• El preu del títol T-Jove d'una zona és de
90,65 euros i, amb la promoció de
l'Ajuntament, els joves fins a 29 anys
empadronats al municipi (prèvia acreditació)
el poden aconseguir per 75 euros, la qual
cosa suposa una reducció de més d'un 20%
sobre el preu normal.

L’ AJUNTAMENT TREU A
CONCURS L’ARRENDAMENT DEL
BAR DEL CAMP DE FUTBOL

La concessió de l’explotació del bar del
camp de futbol al Club Esportiu Lliçà
d’Amunt va finalitzar el mes passat.

•Ara, l’Ajuntament treu a concurs l’arrendament
d’aquest bar, des del setembre fins al juny,
amb una novetat: fer-se càrrec també de la
consergeria i del manteniment de tota la
instal·lació esportiva. Les bases d’aquest
concurs es poden consultar a l’Ajuntament.

•Durant els mesos de juliol i agost, la gestió
i el bar d’aquesta intal·lació esportiva van a
càrrec de l’Ajuntament, que rendibilitza l’espai.
Durant l’estiu, la Regidoria d’Esports vol que
s’hi duguin a terme diferents activitats
esportives i l’Ajuntament cedeix el bar a les
entitats que les organitzen conjuntament amb
la regidoria per tal d’ajudar-los econòmicament.
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Lliçà en 5 minuts

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

CINEMA A LA FRESCA

Master and Commander. Al
otro lado del mundo.

Dia: DIJOUS 15 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

MONÒLEGS

El Verano amb Toni Cano.

Dia: DIVENDRES 16 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

NITS + JOVES

Dj Sebas i David, i Dj Piereta.

Dia: DISSABTE 17 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

APLEC DE SANTA JUSTA

Dia: DIUMENGE 18 DE JULIOL

SESSIÓ D'ASTRONOMIA

Dia: DIMECRES 21 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

CINEMA A LA FRESCA

Días de futbol.

Dia: DIJOUS 22 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

JAUME ARNELLA

Romancer.

Dia: DIVENDRES 23 DE
JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

SORTIDA NOCTURNA

Lliçà-Castellterçol i retorn.

Dia: DISSABTE 17 DE JULIOL
Hora de sor tida: 19 h
Lloc de sor tida: bar de
l'Ateneu L'Aliança
Organitza: BTT Concos

DIAPOSITIVES A LA
FRESCA

Les muntanyes de la llum.

Dia: DIJOUS 15 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: al pati d'Els Galliners
Organitza: Unió
Excursionista de Catalunya
de la Vall del Tenes

CURS D'ANGLÈS DE
SUPERVIVÈNCIA

Mes: OCTUBRE
Preu: 60 euros
Inscripcions i més informació:
Imma Wennberg (93 841 71 12)
Places limitades.
Organitza: Dones del Tenes

BALLS

Dies: DIVENDRES 16, 23 I
30 DE JULIOL
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Casal d'Avis
Preu: 2 euros
Organitza: Ass. Casal d'Avis

EXCURSIÓ A LA
SERRANIA DE CUENCA

Dies: DEL 27 DE SETEMBRE
A L'1 D'OCTUBRE
Inscripcions i més
informació: dijous a par tir
de les 17 h al Casal d'Avis
Preu: 325 euros
Organitza: Ass. Casal d'Avis

La popularització de l'ús del vehicle privat ha comportat una pèrdua del
caràcter social del carrer que, durant generacions, a més d'una via de
transport, ha estat un espai de trobada i d'interrelació social: lloc d'intercanvis
comercials, de relació entre veïns i visitants, de manifestacions lúdiques
i culturals, de jocs i de conversa.

Actualment, bona part de l’espai públic es destina a l’ús del cotxe: circulació
i estacionament.

L'Ajuntament vol modificar aquesta tendència i ha iniciat diferents actuacions
amb l'objectiu de regular els espais públics de manera que es prioritzi el
vianant i el transport públic, i es tingui una especial sensibilitat cap a les
persones amb mobilitat reduïda.

PROPERES FESTES DE BARRI

17 i 18 de juliol,
al Local social de Can Xicota:
FESTA DE BARRI DE CAN XICOTA
Organitza: Associació de Veïns de Can Xicota

dissabte 17 de juliol,
a les 9 h, Inici de la festa amb Pirotècnia
a les 10 h, 2n Concurs de truites
a les 11.30 h, Cercavila amb banda de músics
i majorets
a les 12 h, Veredicte del 2n Concurs de truites
a les 13.30 h, Aperitiu per a socis i
col·laboradors
a les 17 h, V Torneig de dòmino
a les 18 h, V Concurs de dibuix infantil (fins
a 12 anys)
a les 19 h, 3a Competició d'estirada de corda
a les 20 h, 1r Concurs de triples de bàsquet
a les 21 h, Sopar de germanor
a les 23.30 h, Ball amb l'orquestra Bossanova
a la 1.30 h, Xou d'animació amb Gorka
a les 2 h, Ball amb l'orquestra Bossanova

diumenge 18 de juliol,
a les 10 h, Parc d'animació infantil i final del
V Torneig de Dòmino
a les 18 h, Pallassos, titelles i animació amb
el grup Tururú
a les 19 h, Xocolatada amb coca
a les 20 h, Lliurament de premis i sorteig de
la rifa
a les 22 h, Traca final i focs d'artifici

17, 18, 23, 24 i 25 de juliol:
FESTA DE BARRI DE PALAUDALBA
Organitza: Associació de Veïns de Palaudalba

30 i 31 de juliol:
FESTA DE BARRI DE CAN ROVIRA NOU
Organitza: Associació de Veïns de Can Rovira
Nou

Divendres 30 de juliol,
a les 17 h, al Camp d'Esport
Chupinazo inici de festa
a les 17.05 h, a la plaça del local social
Pintada de la paret del parc infantil
a les 18 h, a la plaça del local social
Berenar infantil
a les 21.30 h, al Camp d'Esport
Sopar dels socis
a les 22.30 h, al Camp d'Esport
Gorka, transformista
a les 23.30 h, al Camp d'Esport
Merche Lois, vedet
a les 0.30 h, al Camp d'Esport
Ball

Dissabte 31 de juliol,
a les 11.30 h, al Camp d'Esport
Atraccions infantils
a les 12 h, al local social
Torneig de dòmino, semifinals
a les 12 h, a les pistes de petanca,
Torneig de petanca, semifinals
a les 23 h, al Camp d'Esport
Ball de gala amb l'orquestra La Futura

31 de juliol,
a la zona esportiva de Can Roure:
FESTA DE BARRI DE CAN ROURE
Organitza: Associació de Veïns de Can Roure

NITS + JOVES

Col·lectiu Hardclover.

Dia: DISSABTE 24 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

SESSIÓ D'ASTRONOMIA

Dia: DIMECRES 28 DE JULIOL
 Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

CINEMA A LA FRESCA

Love Actually.

Dia: DIJOUS 29 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

LAS RULETERAS:
HISTORIAS DE BUENAS
MUJERES DE MORAL
DISTRAÍDA

Contes musicats a càrrec de
Corazones Zurzidos.

Dia: DIVENDRES 30 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

EXHIBICIÓ DE DANSA
DEL VENTRE I
FLAMENC

A càrrec dels alumnes dels
tallers de dansa del ventre i
flamenc.

Dia: DIVENDRES 30 DE JULIOL
Hora: 23 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

NITS + JOVES

Festa reagge amb Dj Henran.

Dia: DISSABTE 31 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Parc de la Fàbrica

El carrer, un espai
públic per al vianant
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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

 * Concessió del bar de la plaça de Catalunya per a la Festa Major:
Consultar bases a l'Ajuntament.

* Propera visita de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:
Dijous 29 de juliol, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.

* Propera sessió del Ple municipal:
Dijous 29 de juliol, a les 19 h, a la sala polivalent del primer pis de l'edifici de la Policia local.

* Inscripció a les proves d'accés a la universitat:
Convocatòria de setembre: del 19 al 23 de juliol, inscripció a les proves d’accés a la universitat

dels estudiants que hagin cursat el batxillerat LOGSE el curs 2003-2004.


