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EL GOVERN MUNICIPAL
CONVOCA LA POBLACIÓ A UN
SEGON CARA AL POBLE
Lequip de govern convoca tota la població,
el divendres 17 de desembre, a les 20 h,
al pavelló de lIES Lliçà, a un segon Cara
al poble per explicar la situació en què es
troba lAjuntament en aquests moments.
Concretament, lequip de govern explicarà
les principals accions municipals realitzades
en àmbits diversos des de lanterior edició
del Cara al poble, el pressupost que sha
elaborat per al 2005 que reflecteix el moment
actual i les estratègies i accions prioritàries
per al proper any 2005.
El pressupost per al 2005 és el primer
pressupost que es fa després dun any
complet al capdavant de lAdministració local,
ja que el pressupost del 2004 es va fer pocs
mesos després dentrar al govern i a partir
del que es va trobar a lAjuntament. En aquest
pressupost, un pressupost realista, shan
ajustat al màxim les despeses i els ingressos.
Segons lequip de govern, els serveis que
presta lAjuntament han anat creixent amb el
temps sense tenir en compte els ingressos
de lAdministració local; per això, si es volen
mantenir i millorar els serveis més importants,
sha de mirar a consciència quins no són
tan necessaris i qüestionar-ne la continuïtat,
ja que shi estan destinant recursos econòmics
que podrien destinar-se als realment
importants.
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El carrer de la Baronia de Montbui i el carrer
de Jaume I són dun únic sentit, de baixada
de Francesc Macià cap a Anselm Clavé.
.
El carrer de Sant Baldiri és dun sol sentit
de pujada dAnselm Clavé fins a Jaume I.
El carrer de Lluís Companys és dun sol
sentit de pujada dAnselm Clavé fins a Onze
de Setembre.
El carrer dAlmogàvers ha canviat de sentit,
de pujada dOnze de Setembre fins a Baronia
de Montbui.
El carrer dOnze de Setembre ha quedat com
estava.
Dins de la zona daparcament de davant del
Pavelló dEsports i el col·legi Països Catalans
ara se circula en un únic sentit i, per tant, dels
dos accessos, un és dentrada i laltre és de
sortida.
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SEGONS LA CAMPANYA DIGUES
LA TEVA, LES OBRES A LA VIA
PÚBLICA, PRIORITAT PER ALS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
DEL 2005
Els resultats de la consulta popular Digues
la teva sobre els pressupostos municipals
del 2005 van assenyalar com a prioritàries
les partides següents: obres en la via
pública, medi ambient i ordenació
urbanística, gestió de les escombraries,
atenció social i transport públic.

LAJUNTAMENT ESTUDIA I
MILLORA EL TRÀNSIT DEL BARRI
DE SANT BALDIRI

La consulta va comptar amb la participació
dun centenar de persones i les prioritats que
han estat més proposades també consten en
el pressupost aprovat inicialment per
lAjuntament en el passat ple de novembre.

La Policia local i la Regidoria de Mobilitat
de lAjuntament han dut a terme un estudi
per millorar el trànsit de la zona del voltant
del Pavelló dEsports i els col·legis Sant
Baldiri i Països Catalans. A partir daquest
estudi, sha canviat el sentit dalguns carrers.
A més, shan posat en marxa semàfors a la
cruïlla dels carrers dAnselm Clavé, de la
Baronia de Montbui i del torrent Mardans.

En aquesta consulta es van proposar quinze
temes, dels quals se nhavien descollir tres.
Daquesta manera la gent ha pogut comprovar
la dificultat de prioritzar a lhora de
confeccionar el pressupost municipal, tenint
en compte la situació econòmica del nostre
municipi.
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LAJUNTAMENT ES QUEIXA A LA
GENERALITAT DEL TALL DE LA
C-1415-B
Lempresa adjudicatària va tallar la carretera
C-1415-b, el dimarts 23 de novembre, dun
dia per laltre i sense posar senyalització.
LAjuntament es va veure obligat, durgència,
a destinar recursos propis per pal·liar el
caos circulatori.
Davant daquests fets, lequip de govern ha
transmès les seves queixes a la Generalitat. En
concret, ha demanat que es desviïn els trànsits
daltres pobles que ara saboquen al nucli urbà
de Lliçà per altres vies, reservant-se el dret
dimputar a qui correspongui les despeses de
policia local, senyalitzacions i brigada dobres
que lAjuntament ha hagut dassumir.
Lequip de govern, dacord amb linforme
de la Policia, va tallar ràpidament lavinguda
de Països Catalans per tal devitar el bloqueig
del giratori de la carretera nova i que el
col·lapse de la carretera que travessa el nucli
fos encara superior.
Lobertura de la C-1415-b serà parcial durant
més de mig any, però almenys permetrà
dissenyar circuits alternatius al pas pel nucli.

5



UNA VINTENA DE PERSONES
PARTICIPEN EN LES JORNADES
DE FORMACIÓ PER A ENTITATS
Les Jornades de formació per a entitats, que
van tenir lloc els dies 19 i 20 de novembre
al Local social Can Xicota, van comptar amb
una vintena de participants, representants
de diferents entitats del municipi,
majoritàriament associacions de veïns.
En aquestes jornades, dedicades a la
participació en làmbit local, es van exposar
els diferents mecanismes de participació que
es poden trobar en làmbit local i es va fer
una anàlisi de la situació del nostre municipi.
També es va fer un taller sobre les
associacions i les relacions que estableixen
amb els veïns i amb lAdministració local.
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LAJUNTAMENT EN CONTRA DE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Amb motiu del Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere, lAjuntament va fer
una convocatòria pública, el dijous 25 de
novembre, a les 12 h, davant de
lAjuntament, per llegir un manifest, elaborat
per les entitats municipalistes FMC i lACM
i les diputacions catalanes, i fer un minut
de silenci en contra de la violència de gènere
i en record a les víctimes.
La regidora de lÀrea de Serveis a les
Persones, Emília Soler, va llegir el manifest,
va explicar que saprovaria en el Ple daquell
mateix dia i va expressar el desig que no
shagin de fer mai més actes com aquests.
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LESPLAI TORNA A VETLLAR
PERQUÈ CAP INFANT ES QUEDI
SENSE REGAL DE REIS
Un any més, lEsplai, amb la col·laboració
de lAjuntament, organitza una campanya
de recollida de regals per a nens i nenes
de famílies amb dificultats econòmiques
usuàries dels serveis socials municipals.
Les entitats i els particulars interessats a fer
que aquests infants puguin tenir regal de Reis
i que vulguin més informació sobre la
campanya poden posar-se en contacte amb
lEsplai, que té el local al carrer den Bosc i
el número de telèfon 93 841 56 95, de dilluns
a divendres, de 17.30 a 20 h.
Aquests nens i nenes escriuen una carta als
Reis, amb un regal de preferència, que porten
a la Regidoria de Serveis Socials. LEsplai
entrega aquestes cartes a les entitats i als
particulars que volen participar en la
campanya, els quals han de comprar els regals
i portar-los al local de lEsplai abans del 3 de
gener. Si alguna carta queda sense distribuirse, lEsplai sencarrega de comprar el regal.Les
famílies daquests infants podran recollir els
regals a les dependències de la Regidoria de
Serveis Socials, abans de la nit de Reis.
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En relació amb lEducació, el Ple de lAjuntament, en la
sessió ordinària del dijous 25 de novembre, va acordar
renunciar als ajuts del PUOSC per a les actuacions
durbanització del nucli històric de Can Merlès (30.050,61
euros) i urbanització del raval den Xicota (30.050,61) i
sol·licitar la inclusió dels romanents produïts per aquestes
renúncies (60.101,22 euros) a lactuació del PUOSC Centre
Cívic de Palaudàries i Escola Bressol Municipal Palaudàries,
ja que, segons lalcalde, les dues primeres actuacions
encara no tenen el projecte complet i no és possible fer
les obres dins del període establert i, en canvi, la tercera
actuació ja està realitzada; es tracta de no perdre els diners.
Loposició va considerar que les dues primeres actuacions
són molt importants i, per això, el PP i el PSC van abstenirse i CiU va votar en contra. Lequip de govern i CiU van
encetar una discussió en la qual els convergents deien que
lequip de govern podia haver iniciat aquestes dues
actuacions i lequip de govern insistia que les hauria dhaver
iniciat lanterior equip de govern, que és qui va sol·licitar
els ajuts, i, així, shaguessin pogut acabar a temps, però
que, encara que lactual equip de govern les hagués impulsat
en entrar al govern, no hi havia temps per acabar-les en
el període establert. Aquest Ple també va acordar sol·licitar
a la Generalitat de Catalunya un ajut de 290.000 euros, en
situació durgència, per a les obres del Centre Cívic
Palaudàries i lEscola Bressol Municipal de Palaudàries,
atesa la necessitat de donar resposta a les necessitats
cíviques i preescolars de la població de Lliçà dAmunt i,
en especial, a les de la zona de Palaudàries. En aquest
punt, el PP i el PSC van votar a favor, però CiU es va
abstenir, per qüestions de procediment. A més, el Ple va
acceptar la subvenció de 132.050 euros concedida pel
Departament dEducació de la Generalitat de Catalunya a
lAjuntament de Lliçà dAmunt com a titular de lEscola
Bressol Municipal LEspurna, dins del programa de
subvencions a corporacions locals titulars de centres
deducació preescolar per al curs 2003-2004 i els 139
infants escolaritzats aleshores. Tots els grups polítics
municipals van estar-hi dacord. I, també es va nomenar
la regidora de Serveis a les Persones, Emília Soler, com a
representant de lAjuntament de Lliçà dAmunt al Consell
Escolar del CEIP Rosa Oriol i Anguera. Tots els grups
polítics municipals van estar-hi dacord.
En referència a Territori, el Ple de lAjuntament va aprovar
provisionalment la modificació del Pla general de Lliçà
dAmunt que introdueix un nou apartat a larticle 71 de les
Normes Urbanístiques referent als paràmetres de lordenació,
segons edificació aïllada, en la zona de ciutat jardí. Daquest
tema, segons el regidor de Territori, Ferran Miralles, ja se
nhavia parlat en plens anteriors, no shavia rebut cap
al·legació i seguia el seu curs. Tots van votar-hi a favor.
Dins de làmbit dObres i Habitatge, es va aprovar la creació
de la Taula Local dHabitatge Social de Lliçà dAmunt i la
Taula Local dAccessibilitat de Lliçà dAmunt, amb la
composició que estableix els seus reglaments, que també
es van aprovar inicialment i ara se sotmetran a un període
dexposició pública.Es tracta dòrgans informatius i
consultius, obert a entitats i grups polítics, per estudiar les
solucions a la manca dhabitatge social i als problemes de
mobilitat i accessibiliat de Lliçà dAmunt.Tots els grups
polítics municipals van coincidir en la necessitat de
començar a treballar en aquests dos temes i van votar a
favor de la proposta.
Dins de làmbit de la Participació Ciutadana, el Ple va
aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic
Municipal de lAjuntament de Lliçà dAmunt, per unes
concrecions en el paràgraf 3 de larticle 36. Aquesta

modificació sha de sotmetre a un període dexposició
pública. La regidora de Participació Ciutadana, Marga
Vilageliu, va explicar que aquest canvi venia donat per llei.
Tothom va votar a favor.
En aquest Ple també es va donar compte duna modificació
en la composició de la Junta de Govern Local per la qual
la regidora Emília Soler substitueix Ferran Miralles. Segons
el regidor de Territorri, Medi Ambient i Promoció Econòmica,
Ferran Miralles, aquest canvi equilibra el pes dels
representants dobres amb els de serveis a les persones.
El punt més extens del Ple va ser laprovació inicial del
Pressupost Municipal per al 2005,sense dèficit inicial i
amb un superàvit inicial de 269.619 euros, amb
21.306.992,07 euros de despeses i 21.576.611,07 euros
dingressos, i laprovació de la plantilla de personal que es
detalla en el pressupost, a més de les bases dexecució
del pressupost. Hi haurà una exposició pública, abans de
laprovació definitiva. En aquest punt, el regidor dHisenda,
Jaume Ballbé, va dir que es presentava el pressupost del
2005, després dhaver endreçat els comptes, equilibrat les
finances i dun temps de rodatge, la qual cosa no shavia
donat en el pressupost anterior. El pressupost del 2005,
segons Ballbé, és possibilista, socialment assumible i
ajustat al Pla de sanejament. Ballbé no va deixar de
recordar lherència econòmica rebuda de lanterior equip
de govern, que condiciona els pressupostos. El regidor
dHisenda va manifestar que calia explicar la situació
econòmica de lAjuntament de Lliçà dAmunt a la Generalitat,
a la Diputació i a lEstat per aconseguir ajudes econòmiques.
Abans de les intervencions de loposició, el president de
lAssociació de Veïns de Can Rovira Nou va demanar la
paraula i, en nom de lAssociació, va dir que els semblava
lamentable haver arribat a aquesta situació econòmica,
que qualificaven de desastrosa, i que calia demanar
responsabilitats així com buscar ingressos -subvencions,
no aportacions dels veïns- per tal de solucionar les
deficiències que hi ha en els barris; també va felicitar la
feina feta per lactual equip de govern i va demanar més
participació ciutadana en lelaboració dels propers
pressupostos. El grup municipal de CiU, que va votar en
contra, va dir que el pressupost que es presentava per al
2005 no els semblava el que necessitava el poble i que la
situació també era difícil en els anys anteriors i no era
diferent a la dalguns altres ajuntaments. CiU va manifestar
que no estava dacord amb aquest pressupost on, segons
ells, els ingressos es basaven en els impostos en comptes
de buscar altres solucions com podria ser la indústria.
Convergència també va retreure a lequip de govern el que
havia dit de fer política per a les persones, quan, segons
ells, reduïen les partides destinades a cultura, joventut,
escola bressol, etc. També va criticar la reduccio de les
subvencions a entitats i la política de recursos humans, a
més de manifestar que seria millor centrar les inversions

en dos o tres qüestions importants en comptes de
prometre coses que segurament no es podrien fer. El
grup municipal del PSC, que es va abstenir, va manifestar
que per la tipologia de municipi que és Lliçà dAmunt
necessitaria un pressupost més elevat i que shan de
buscar més mitjans de finançament i mesures per reduir
la despesa. Els socialistes van dir que calia una promoció
econòmica adequada i indústries no contaminants. El
PSC va reconèixer a lequip de govern el camí iniciat
amb el Pla de sanejament i lestrenyiment de cinturó,
però va retreure-li de no buscar les màximes possibilitats.
El grup municipal del PP, que també es va abstenir, va
insistir en el tema industrial i en Can Montcau com una
forma dobtenir ingressos, que no recaiguin en els
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* Horari de la Biblioteca municipal IES Lliçà i del Punt dInformació
Juvenil El Galliner durant les properes festes:
- Del 27 al 30 de desembre: es traslladarà al Parc Infantil de Nadal.
- Del 31 de desembre al 7 de gener, ambdós dies inclosos: romandrà tancada per
vacances.
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* Visita

descolars al Supermercat de revistes en català:

Els alumnes de 5è i 6è dels CEIP Sant Baldiri, Països Catalans i Miquel Martí i Pol i
alumnes de lIES Lliçà visitaran el SupermerCAT de revistes en català, situat a lAteneu
LAliança, el divendres 17 de desembre, en diferents franges horàries. La visita consistirà
en una explicació de què és lAPPEC i el SupermerCAT, què shi pot trobar, com està
distribuït, etc. Després, podran fer-hi un recorregut lliure. Cada escolar rebrà una revista
i cada centre escolar, un lot de revistes.
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ciutadans, i va dir que ERC també és responsable que no
es duguessin a terme algunes propostes en anys anteriors.
En lapartat dafers urgents, es va aprovar, per unanimitat,
la creació del Consell Sectorial dEsports, per tal de redactar
els reglaments i començar la feina en aquest aspecte, tal
com diu el ROM.
En lapartat de mocions, lequip de govern en va presentar
quatre. En la primera, que es va aprovar per unanimitat,
proposava al Ple acordar de sol·licitar a la Conselleria
dEnsenyament de la Generalitat i al Consell Comarcal del
Vallès Oriental que, en la planificació de les rutes del
transport escolar, es consideri el dret dels alumnes de Lliçà
dAmunt que no es puguin desplaçar a peu per anar a
lescola, perquè puguin fer-ho amb transport escolar gratuït
i, si el desplaçament sefectua dues vegades, matí i tarda,
el dret al servei de menjador gratuït. En la segona, que
també es va aprovar per unanimitat, es va proposar
laprovació dun manifest contra la violència de gènere.
La tercera moció, per un retorn íntegre dels documents
catalans espoliats, on el PP es va abstenir, es proposava
al Ple de lAjuntament expressar el seu suport a la Comissió
de la Dignitat, entitat cívica que des del 2002 lluita pel
retorn dels Papers de Salamanca i demanar al Govern
espanyol el retorn íntegre de tots els documents i daltres
materials espoliats per la DERD (Delegación del Estado
para la Recuperación de Documentos) i daltres organismes
els anys 1938 i 1939 al nostre país i retinguts avui a lArxiu
de Salamanca. A més dexpressar el seu suport a tots
aquells ajuntaments i altres entitats i particulars que lluiten
pel retorn dels seus arxius i dadherir-se a la campanya
específica engegada aquesta tardor per la Comissió de la
Dignitat anomenada Operació Retorn consistent -entre
altres coses- en ladquisició i la col·locació en el balcó de
lAjuntament duna pancarta amb leslògan Volem tots els
papers. La quarta moció, en la qual tots els grups polítics
municipals van estar dacord, consistia en una declaració
institucional sobre els 25 Anys dAjuntaments Democràtics,
on es constatava la importància de reforçar el municipalisme
democràtic i de situar els ajuntaments en una posició de
primer nivell en lorganització política i administrativa del
nostre país, a més de la necessitat de revisió del contingut
de lEstatut dAutonomia de Catalunya, sobretot en referència
a làmbit municipal de competències i finançament dels
ens locals. El grup municipal dERC va presentar una moció
sobre la situació a Palestina i contra el mur i, concretament,
proposava laprovació de la resolució ponts i no murs entre
Israel i Palestin, impulsada per la Xarxa de Municipis
Europeus per la Pau al Pròxim Orient i refrendada per
lAssemblea del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i desenes de municipis de Catalunya i
la resta dEuropa. Aquesta moció, en la qual tots els grups
polítics municipals van estar dacord, es va decidir fer-la
constar conjuntament. El grup municipal de Convergència
i Unió va presentar una moció on es proposava instar a la
Generalitat de Catalunya la construcció urgent duna variant
que pugui disminuir el pas de vehicles pel centre de la
població, demanar a la Diputació de Barcelona un estudi
per implementar, mentre no sigui una realitat la variant,
algunes mesures que disminueixin el pas de vehicles per
aquesta zona del centre, destinar dins del pressupost
municipal del 2005 la quantitat suficient per poder acabar
la variant de la Serra, que seria una alternativa per treure
una part del trànsit del centre, crear una comissió de
seguiment de la construcció de la variant, on estiguin
representats els diversos grups polítics així com les entitats
i els veïns que shi vulguin sumar, i impulsar una campanya

de sensibilització a lopinió pública del municipi sobre la
necessitat daquesta variant i la seva reclamació urgent.
Aquesta moció va quedar sobre la taula per estudiar-la
més detingudament. El grup municipal del Partit Popular
va presentar sis mocions en les quals proposava: 1. Instar
a lAjuntament de Lliçà dAmunt que, com més aviat millor,
instal·li un equip de megafonia per facilitar el seguiment
amb més claredat de les sessions dels plens per part del
públic i mitjans de comunicació (a favor); 2. Instar a lequip
de govern de Lliçà dAmunt que torni a lliurar lots de Nadal
a tots els seus treballadors i treballadores com era habitual
en els anys anteriors (equip de govern i PSC en contra i
CiU abstenció); 3. Instar a lequip de govern perquè
construeixi aquest any 2005 la rotonda de Ca lEsteper per
solucionar els problemes de trànsit i els accidents (a favor);
4. Proposar que els grups polítics puguin utilitzar el correu
electrònic per fer arribar a lAjuntament i als altres grups
polítics les mocions i preguntes dels plens, els dies i hores
que amb anterioritata sestipuli, tal com fa lAjuntament
per enviar les notificacions de reunions, plens, etc. (a
favor); 5. Instar a lAjuntament de Lliçà dAmunt que demani
a lAjuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que asfalti la
prolongació del camí de Ca lAr tigues (700 m.
aproximadament) per facilitar la mobilitat de les persones
del nostre poble, fonamentalment les que viuen a les
urbanitzacions de Ca lArtigues, Can Costa, Ca lEsteper
i fins i tot Can Salgot, cap a Caldes de Montbui, Granollers,
Santa Eulàlia, etc., ja que es podrien fer per aquesta via i,
així, disminuir el trànsit del centre del poble (a favor); 6.
Sol·licitar a lAjuntament que proposi a les institucions
competents lampliació de lespai per a vianants, almenys,
1,5 metres en cada sentit, del pont sobre el riu Tenes, a
la carretera BV 1432, perquè sigui un pas de fàcil accés
per als qui diàriament han de passar-hi i sobretot durant
els dies de mercat, les festes, les 24 hores i tenint en
compte el nou parc industrial a la zona de la Pineda, etc
(a favor). El grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya va presentar una moció sobre la utilització dels
centres cívics, on demanava un estudi detallat dutilització
del Centre Cívic Ca lArtigues, una proposta dactivitats
que reculli a tots els col·lectius del municipi, una oferta
àmplia que es coordini amb les activitats culturals i
esportives que es fan durant lany, compartir el punt
dinformació i les activitats de joventut amb aquest centres
i una memòria de les activitats realitzades durant aquest
darrer any; es va votar a favor per unanimitat.
En lapartat de preguntes, CiU es va interessar pels temes
següents: 1. Projecte de xarxa daigua potable i xarxa
elèctrica de baixa i mitja tensió dels barris de Ca lEsteper
i Pineda Feu-El Pinar; 2. Licitació del servei de neteja de
les dependències municipals; 3. Subhasta de quatre
parcel·les del barri de Can Rovira; 4. Arrendament del bar
del camp de futbol municipal; 5. Projecte durbanització
del carrer del torrent Mardans; 6. Urbanització de la unitat
dactuació de lIndustrial Tenes; 7. Redacció del planejament
urbanístic dels nuclis rurals del raval den Xicota, can
Marlès i can Ribell; 8. Planejament de la zona del centre;
9. Pla darranjament de lenllumenat públic; 10. Serveis
del Pavelló dEsports; 11. Enfonsament dels carrers de
Can Salgot; 12. Adquisició de la masia de ca lOliveres. El
PP va preguntar sobre: 1. la revista dinformació trimestral;
2. el concurs de jardineria per a la rotonda de Can Xicota;
3. els sous dels regidors; 4. la participació ciutadana en
les jornades sobre la indústria; 5. laparcament del camp
de futbol; 6. la carretera BV 1602 km 8.
Finalment, va parlar Antonio Manso, membre del públic,
per aclarir la seva intervenció en el Ple del 29 de juliol.

ple
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

PA R C I N FA N T I L I
JUVENIL DE NADAL
El Parc Infantil i Juvenil de
Nadal arriba a la cinquena
edició. Shi podran trobar
activitats de lleure i
esportives, com inflables,
taller de maquillatge, jocs
gegants i de rol, scalèxtric,
etc., adreçades a infants de
totes les edats, fins i tot
bebès, i adolescents i joves.
La Regidoria de Joventut
organitza aquest parc amb la
col·laboració dalguns grups
i entitats locals.
Dies: DIMARTS 28,
DIMECRES 29 I DIJOUS 30
DE DESEMBRE
Hora: d11 a 14 h i de 16 a
20 h
Lloc: Pavelló dEspor ts

CONCERT DE CAP
DANY: MÚSICA +
MÚSICA
Espectacle polifacètic, creat
a partir de la participació
dalgunes entitats locals,
juntament amb professors i
alumnes de lEscola Municipal
de Música lAliança, i sota la
seva direcció, que vol ser un
homenatge a la música en
tota la seva dimensió com a
element essencial de la
cultura.
Dia: DISSABTE 1 DE GENER
Horari: 19 h
Lloc: Pavelló dEspor ts

C I N E M A I N FA N T I L
Es projectaran les pel·lícules
Shrek 2, Harry Potter i el
presoner dAzkaban i Els reis

dOrient, per aquest ordre.
Dies: DIUMENGE 2, DILLUNS
3 I DIMARTS 4 DE GENER
Hora:18 h
Lloc: Ateneu LAliança

SEGON CURS DE POST
PART
Curs de gimnàstica per
recuperar lestat físic que es
tenia abans de lembaràs.
Les classes estan
preparades per a realitzarles amb el fill/a.
Dia: DILLUNS I DIMECRES
DE GENER I FEBRER (14
SESSIONS)
Hora: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló dEsports
Inscripcions: de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de
16 a 21 h, al Pavelló
dEsports
Preu: 50 euros
Places limitades
Més informació: 93 860 70
25

CURS DE FLAMENC
Dies: DIJOUS, DEL 13 DE
GENER AL 17 DE MARÇ (10
SESSIONS)
Horari: de 19 a 20.30 h
Lloc: sala polivalent dEls
Galliners
Inscripcions: Punt
dInformació Juvenil
(Biblioteca Municipal IES
Lliçà), fins al dijous 23 de
desembre
Preu: 25 euros

CURS DE PERCUSSIÓ
Les persones interessades
en aquest curs han dadreçarse al Punt dInformació
Juvenil El Galliner (Biblioteca
Municipal IES Lliçà); tel. 666
56 49 61. El curs es farà si

Lliçà en 5 minuts
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hi ha un mínim de vuit
persones inscrites.

CURS DE CAPOEIRA
Les persones interessades en
aquest curs han dadreçar-se
al Punt dInformació Juvenil
El Galliner (Biblioteca
Municipal IES Lliçà); tel. 666
56 49 61. El curs es farà si
hi ha un mínim de vuit
persones inscrites.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
FESTA DE CAP DANY
Amb discjòquei. Per acabar
la nit, hi haurà xocolatada per
a tothom.
Dia: DISSABTE 1 DE GENER
Hora: 0.30 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: socis, 3 euros; no socis,
6 euros (inclou lentrada i una
copa de cava)
Organitza: Ateneu LAliança

TORNEIG DE
PLAYSTATION 2
Dia: DISSABTE 8 DE GENER
Hora: de 17 a 19 h, fins a 16
anys; de 21 a 23 h, a partir
de 16 anys
Lloc: Ateneu LAliança
Inscripcions: Secretaria de
lAteneu LAliança
Places limitades
Organitza: Ateneu LAliança

Segon
Cara al poble
DIVENDRES 17 DE DESEMBRE,
a les 8 del vespre, al Gimnàs de lIES Lliçà
Lequip de govern convoca tota la ciutadania a la segona edició del
Cara al poble per tal de fer balanç de la feina feta, presentar la
situació actual i explicar els objectius del proper any 2005.
Aquest nou Cara al poble vol continuar responent al compromís
de lequip de govern de màxima transparència i dinformació a la
ciutadania, anunciat per lalcalde, Joaquim Ferriol, a linici del nou
mandat. Tothom està convocat a aquest acte que vol ser una
exposició clara i entenedora del passat, present i futur de lactual
moment municipal.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
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
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