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Torna Lliçanimàlia, la festa dels animals
El proper dissabte 18 de juny tindrà lloc al Pinar
de la Riera la segona edició d’aquesta festa,
dirigida a promoure la tinença responsable
d’animals de companyia.
Durant el matí es faran activitats, exhibicions
i es farà una passarel·la d’adopció. Són
molts els gossos perduts o abandonats que
esperen una llar, si us plantegeu tenir-ne un,
veniu al Lliçanimàlia a adoptar-lo.
I si ja teniu mascota, porteu-la: tindreu un
obsequi i participareu en concursos amb
premi! I si encara no té microxip rebreu un
val per poder posar-li al preu de 15 euros!
Lliçanimàlia, una festa per a tota la família!
PÀG. 3
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CONCURS
BASES DEL CONCURS “L’Informa’t, de vacances!”
Emporta’t l’Informa’t de vacances i fes-te una foto amb el butlletí en el lloc més emblemàtic que visitis!
Publicarem les fotos en el web municipal i seran sotmeses a votació popular per escollir-ne tres de
guanyadores. Els premiats obtindran premis interessants.
PARTICIPANTS
Empadronats a Lliçà d’Amunt. Només s’admetrà una
fotografia per concursant.
FORMAT
Les obres hauran de presentar-se exclusivament en format digital amb les següents
característiques:
1.Resolució mínima de
72 píxels/polzada.
2.Mida mínima de 700 píxels
d’amplada si és horitzontal
i 500 píxels d’amplada si és
vertical (amb la llargada
proporcional).
3.Pes entre 1 i 3 Mb.
4.Format jpg.
5.La fotografia no pot ser
ofensiva i ha de tenir el permís de les persones que apareixin en primer pla.
6.No s’acceptaran fotomuntatges.
Les fotografies que no presentin aquestes característiques
no seran acceptades.

IDENTIFICACIÓ
Per presentar les fotografies
s’haurà de fer constar de
forma clara el nom i el telèfon
de contacte de l’autor. Caldrà
també que cada fotografia
tingui un títol, se n’indiqui la
localització, la data de realització i una descripció. I no
oblideu que a la foto ha de
sortir i destacar el butlletí
municipal Informa’t.
TRAMESA
Les fotografies s’han de presentar exclusivament per
Internet accedint a la secció
específica del concurs (bàner:
L’Informa’t, de vacances!)
inserida al web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat.
No s’admetran obres presentades per altres mitjans.
ADMISSIÓ D’OBRES
Només es publicaran i es sotmetran a votació popular les obres
rebudes des del 15 de juny fins
al 15 de setembre de 2011.

EXPOSICIÓ
Totes les obres presentades
que reuneixin correctament
tots els requisits s’adaptaran i
es publicaran en una galeria
d’imatges al web municipal
www.llicamunt.cat a mesura
que vagin arribant.
JURAT
Totes les obres acceptades
seran sotmeses a votació popular des de les 00.00 h. del
divendres 16 de setembre a les
24.00 h. del divendres 23 de
setembre de 2011, per escollirne tres de guanyadores.
Per participar caldrà accedir
a l’exposició i votar la fotografia elegida. Només es
podrà votar una vegada per
ordinador, visitant l’apartat
del concurs “L’Informa’t, de
vacances!” del web municipal www.llicamunt.cat.

PREMIS
Els premis seran els següents:
• 1r premi: Cap de Setmana
a Capitals Europees (Londres, Venècia, París o
Roma). 3 dies/2 nits. Avió +
trasllats + hotel en règim
d’allotjament i esmorzar.
Per a 2 persones.
El viatge s’haurà de disfrutal de l’01/10/2011 fins al
28/02/2012. Queda exclòs
el cap de setmana que afecti
les Festes Nadalenques, Fi
d’any i Reis.
• 2n premi: Descomptes i
Promocions Especials als
comerços associats a l’Associació de Comerciants de
Lliçà d’Amunt. Aquests descomptes i promocions s’aplicaràn a les compres realitzades entre l’01/10/2011 i el
31/01/2012

• 3r premi: Cap de Setmana
de Balneari (Melià Vichy
Catalán, Hipócrates, Estival Park o Blancafort).
3 dies/2 nits. Hotel en
règim de MP. Per a 2 persones.
* Els premis estan subjectes a
disponibilitat de vols i places
d’hotel en les dades sol·licitades.
El premi és personal e intransferible i no podrà ser objecte de
compensació en metàl·lic.
UTILITZACIÓ DE LES OBRES
Les obres premiades també es
publicaran en el butlletí municipal del mes de novembre.
NOTA
La participació en aquest
concurs implica l’acceptació
d’aquestes Bases.
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Torna Lliçanimàlia,
la festa dels animals
El proper dissabte 18 de juny tindrà lloc una festa per promoure la tinença
responsable d’animals de companyia. Tots els assistents que vinguin
amb la seva mascota rebran el regal d’un porta-bosses per a la recollida
d’excrements. I els que no tinguin microxip, només aquest dia, rebran un
val per poder posar-l’hi al preu de 15 euros!
L’espai de la festa, al Pinar de la
Riera, s’obrirà al públic a les
10 h. A les 11 h hi haurà una
exhibició d’agility a càrrec d’Agility Can Jané. Paral·lelament es
farà una iniciació a l’agility per
aquells que ho desitgin. Com
l’any anterior hi haurà uns premis especials per les mascotes
que assisteixin mitjançant el
concurs de gossos, al qual no caldrà inscriure’s i on participaran
tots els gossos que assisteixin a la
festa amb les següents categories:
millor parella amo-gos, el gos
més simpàtic i el gos més curiós.
A les 12.30 h tindrà lloc un acte
molt important per als gossos
perduts i abandonats: la passarella d’adopció. Si esteu pensant en
tenir un gos, aquesta pot ser una
gran ocasió per donar una llar a

animals que ho han passat molt
malament i que segur que us
recompensaran amb molt afecte. Seguidament, i fins a les 14 h,
quan el recinte tancarà les portes, es farà una exhibició dels
gossos de la Guàrdia Civil que
ens mostraran com desenvolupen diferents tasques en àmbits
diversos del servei a la ciutadania: detecció de drogues.
Durant la jornada també hi
haurà estands informatius
(Ajuntament, Centre d’Acollida
Can Moret, Centre d’Acollida
d‘Animals de Companyia del
Vallès Oriental, Societat Protectora d’Animals de Mataró, Agility Can Jané, Associació PROGAT, ensinistrament i productes per a mascotes, perruqueria
canina…) i servei de bar.

A l’estand de l’Ajuntament, els
assistents del municipi podran
recollir vals per col·locar el
microxip als seus animals a un
preu únic i subvencionat de
15 euros, a més d’obtenir la
documentació i la informació
necessària per censar-los. El
número de vals serà limitat. La
campanya de subvenció del
microxip continuarà, però al
preu regular de 35 euros.
També hi haurà activitats d’entreteniment per a la mainada.
Fa anys que s’està insistint
molt en la necessitat de tenir
les nostres mascotes censades i
en condicions adequades. Lliçà
d’Amunt té uns índex molt
elevat de gossos perduts, uns
150 cada any, dels quals menys
de la meitat són recuperats pels

EL POLO NECESSITA URGENTMENT UNA FAMÍLIA QUE L’ADOPTI
(IMATGE SUPERIOR ESQUERRA) I FOTOS DE L’EDICIÓ PASSADA

seus propietaris. Això provoca
molt patiment a aquests animals i també un problema greu

Recordeu que:
• Cal tenir els animals degudament identificats i censats
• No els abandoneu o maltracteu
• Controleu que el vostre animal no s’escapi de casa ni el deixeu
passejar sol per la via pública
• Els propietaris de gossos perillosos hauran de tenir el permís
corresponent
• Hem de recollir les deposicions dels nostres animals.

IL·LUSTRACIÓ DE RAÜL SALVATIERRA

Col·laboració

a l’Ajuntament, que els ha de
mantenir fins que algú els
adopti.

Si hi ha algun il·lustrador lliçanenc que vulgui col·laborar en el
butlletí municipal, pot posar-se en contacte amb la regidoria de
Comunicació.
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Prevenció d’incendis forestals 2011

Fogueres de Sant Joan
i Sant Pere

La prevenció dels incendis és una tasca fonamental en el nostre municipi,
ja que moltes urbanitzacions estan situades molt a prop dels boscos.
Per al període de màxim risc,
que va del 15 de juny al 15 de
setembre, enguany tornem a
comptar amb tot un seguit de
mesures i actuacions rellevants:
La difusió d’un Ban municipal; la realització d’un simulacre de gabinet d’activació de
la Guia d’Actuació per emergències d’incendis forestals; el
manteniment de totes les
franges de protecció contra
incendis als barris de les urbanitzacions; el suport al dispositiu local de vigilància i
extinció d’incendis, proporcionat per Protecció Civil de
Lliçà d’Amunt (dos vehicles,
6-10 efectius, diàriament); el
Pla de Vigilància Complementària d’Incendis Forestals,
dirigit per la Diputació de
Barcelona (ruta diària per
Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall entre el 15 de
juny-15 de setembre); el manteniment de camins forestals,
amb participació de l’Ajuntament i l’ADF i l’ajut econòmic de la Diputació; el pla de

Les persones que vulguin fer fogueres durant
aquestes revetlles caldrà que sol·licitin autorització a l’Ajuntament o a la Policia Local, com ja
s’ha fet en d’altres anys.

MÀXIM RISC FINS AL 15 DE SETEMBRE

manteniment de parcel·les i
zones verdes municipals; l’enviament d’una circular informativa als propietaris de
parcel·les i l’inici d’expedients

disciplinaris i sancionadors
als propietaris que no les han
mantingut correctament; i el
control de fogueres de Sant
Joan i Sant Pere.

MEDI AMBIENT

Desbrossament de parcel·les
Els propietaris de parcel·les sense edificar estan obligats a mantenir
en condicions adequades la seva propietat, tant pel que fa a aspectes
sanitaris i ambientals com de prevenció d’incendis.
En aquest sentit són molts els
propietaris que no desbrossen
regularment les seves parcelles, perjudicant els veïns i augmentant el risc d’incendi, tant
en la seva generació com en la
propagació.
La Llei 5/2003 de mesures de
prevenció d’incendis en urbanitzacions se suma a l’ordenança municipal de policia i
bon govern al determinar
l’obligatorietat de desbrossar
la vegetació d’aquests solars,
que cal fer abans del 15 de

juny, en què comença el període de màxim risc d’incendi
forestal. Durant el mes de maig
es va enviar una carta informativa a tots els propietaris de
parcel·les per tal que portin a
terme el seu manteniment.
A principis de maig es va enviar
una circular informativa als
propietaris de parcel·les per tal
d’informar-los de les seves
obligacions de mantenir-les
correctament. A partir del
15 de juny l’Ajuntament iniciarà una campanya de control

de les parcel·les amb la finalitat
d’obrir expedients disciplinaris i sancionadors a les parcelles que es troben en pitjor estat
de manteniment o que han
estan denunciades per aquest
motiu.
La campanya realitzada durant
l’any 2010, en què es van inspeccionar unes 1000 parcelles, va finalitzar amb l’obertura
de 28 expedients, menys de la
meitat que l’any 2009, després
de dos anys de l’inici d’imposar sancions.

Tanmateix, si es produeix una
situació d’alt ric d’incendi en
aquelles dates, la Generalitat
de Catalunya podria decretar
la prohibició de totes les
fogueres.

Atenció: l’ús de coets
pirotècnics està prohibit a
TOT el municipi per l’alt
risc de calar foc al caure.

MEDI AMBIENT

Curs de compostatge
pel Dia Mundial
de Medi Ambient
Per tal de posar de relleu la greu situació ambiental al món, l’any 1972 l’Assemblea General
de les Nacions Unides va declarar el dia 5 de
juny com a Dia Mundial del Medi Ambient.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
organitza per el cap de setmana
del 3-4 de juny una nova edició
del curs de compostatge domèstic, en el marc de la campanya
municipal per fomentar el reciclatge en origen de la matèria
orgànica.
El compostatge domèstic és
una manera senzilla i sense
molèsties de reciclar la matèria orgànica de la cuina i el
jardí i permet obtenir una

bonificació del 10% de la taxa
de residus.
Les persones que ja estan en
llista d’espera seran avisades
per assistir a la sessió de divendres 3 de juny al vespre o a la
de dissabte 4 de juny pel matí.
Qui encara no estigui apuntat
i li interessi fer-ho ha de trucar
a l’Ajuntament al telèfon
93.841.52.25 o enviar un correu electrònic a ajuntament@
llicamunt.cat
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Arriba la tercera edició de “Lliçà Medieval”
Els propers dies 4 i 5 de juny, al voltant de la plaça de l’Església, tindrà
lloc l’activitat Lliçà Medieval, la fira medieval de Lliçà d’Amunt.

EL NUCLI DE LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA TORNA A ANYS
ENRERE I ENS PODREM
ENDINSAR EN LES AROMES,
IMATGES, SABORS I MÚSIQUES
D’UNA ÈPOCA DE CAVALLERS,
DAMES, MERCENARIS, JOGLARS
I AVENTURERS.

Durant tot el cap de setmana,
hi haurà el mercat d’artesania
i productes naturals i podreu
gaudir de dinars i sopars
medievals, espectacles, tallers
de circ i de manualitats, tornejos medievals i altres sorpreses.

El tret de sortida serà dissabte
dia 4 de juny a les 10 h del
matí.
PROGRAMACIÓ:
Dissabte dia 4 de Juny
10 h Mercat d’artesania i
productes naturals –
mostra d’oficis (tot el
dia).
11 h Tallers de manualitats
per a petits i grans. Tir
amb arc i lluita d’espases, a càrrec d’A.C.
Stronghold.*
14 h Dinar a càrrec de Lliçà
Peruanitos.*

ESPECTACLE DE L’ANY PASSAT

17 h Tir amb Arc i Tornejos
Medievals. A càrrec
d’A.C. Stronghold*
18 h Sindriada i melonada
popular.
19 h Taller de circ a càrrec de
Viu i Riu.*
21 h Sopar a càrrec de Lliçà
Peruanitos.*
22 h Veredicte del guanyador/a del torneig
medieval.
22 h Espectacle de malabars i
pirotècnia, a càrrec de
Sudantza.
23 h Concert de música
medieval, a càrrec de La
Cova de Pyrene.
Diumenge dia 5 de Juny
10 h Mercat d’artesania i productes naturals – mostra
d’oficis (tot el dia).
11 h Ballada de Gegants, a
càrrec de la Colla de
Gegants de Lliçà
d’Amunt.
12 h Taller de titelles medievals, a càrrec de la companyia Teia Moner.
Activitat en la que els
nens i nenes podran

CONCERT DE LA COVA DE PYRENE

construir la seva pròpia
titella amb tècniques
medievals.*
14 h Dinar a càrrec del C.E.
Lliçà d’Amunt.*
17.30 h Orxatada popular.
18 h Espectacle infantil: El
Guinyol - Artur i Blancaflor, a càrrec de la
companyia Pengim-Penjam.
19.30 h Sorteig de la panera
de Lliçà Medieval.
20 h Tancament.
* Les activitats marcades amb
un asterisc són aquelles per les
quals els visitants de la fira
han de passar per poder entrar
al sorteig de la panera de
Lliçà Medieval. La participació és totalment gratuïta. A la
zona del bar es podrà rebre
més informació sobre el funcionament del sorteig de la
panera.

L’organització es reserva el dret
de poder variar alguns dels
actes previstos. Trobareu més
informació al web municipal
www.llicamunt.cat i al bloc de
l’Espai Jove El Galliner http://
elgalliner.blogspot.com/.
AFECTACIONS EN EL TRÀNSIT
I L’APARCAMENT:
Us informem sobre les afectacions en el trànsit i l’aparcament durant el desenvolupament de la fira:
• No està permès l’estacionament a la plaça de l’Església
i a l’esplanada situada al costat de l’edifici de l’Esplai,
entre les 20 h del divendres
3 de juny, i les 12 h del
dilluns dia 6 de juny.
• Els carrers Costa de Can Puig
i d’En Bosc quedaran tallats a
la circulació i no s’hi podrà
estacionar, des de les 8 h del
dissabte 4 de juny fins les
22 h del diumenge 5 de juny.
Tanmateix s’hi habilitarà un
accés alternatiu per als veïns
per Can Carreres.
• L’accés a l’empresa BIOKIT
s’haurà de fer pel carrer Major,
carrer de Mossèn Blancafort i
carrer de Can Malé.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte
amb la Policia Local trucant
al 938607080.
Disculpeu les molèsties.

TALLER DE L’ANY PASSAT

IMATGE DE L’ANY PASSAT
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Taller de cangur

Festa de la Primavera
a l’institut

La regidoria de Joventut va oferir, el passat 15 d’abril al Galliner, un taller de cangur
en el qual van participar nois i noies del municipi, estudiants de l’IES Lliçà.

L’Institut Lliçà va celebrar, el passat 15 d’abril,
la Festa de la Primavera.

DOS MOMENTS DEL TALLER

Per celebrar la Festa de la Primavera es van realitzar diversos tallers i activitats per part
dels alumnes de quart que
volien recaptar diners per al
seu viatge de fi de curs. Es van
poder comprar llibres de segona mà, fer-se massatges, pendre un refresc…
La regidoria de Joventut va
voler participar de la festivitat,
oferint tres tallers manuals:
creació de xapes, de polseres
reciclades amb ampolles de
plàstic i de flors amb paper
pinotxo. Les activitats van

• Preparació per Exàmens Oficials

C/ Rafael de Casanova, 17
08186 Lliçà d’Amunt
93 841 65 56
www.escoladangles.com

MULTIMEDIA

JOCS

• Sessions de Conversa & Tutories

TEATRE,
CONTES I
TITELLES

►Intensius Juliol 2011
►Curs 2011-2012

• Multimèdia, Videoteca & Biblioteca
VIDEOS

Matrícula oberta

• Grups de nens (a partir de 3 anys),
adolescents i adults

MANUALITATS

• Seguiment individualitzat de
l’alumne

I DANCES

• Grups reduïts

C/ Rafael de Casanova, 17
08186 Lliçà d’Amunt
93 841 65 56
www.escoladangles.com

tenir força éxit entre els i les
alumnes que, a part d’aprendre les tècniques, es podien
emportar a casa les peces.
Durant la festa es va gaudir
també de concerts en directe
per part dels alumnes que
cantaven versions i cançons
pròpies.

Curs lúdic per a infants
de 5 a 10 anys!!
Els nens i nenes
aprenen anglès tot divertint-se.
CANÇONS

El curs, de quatre hores de
durada, tocava temes bàsics
per a aquells i aquelles joves
que tenien pensat iniciar-se
com a cangurs durant les
vacances.
A part de treballar amb ells
jocs, cançons i activitats per fer
amb els infants, es van tractar
temes fonamentals, com els
primers auxilis.
El taller, impartit per una professora de primària, va permetre als nois i noies resoldre tot
tipus de dubtes i, per a aquells
que van assistir al curs complet, es va lliurar un diploma
perquè quedés constància de
què havien realitzat el taller.
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Mango posa la primera pedra
del Parc Logístic Can Montcau
L’acte de col·locació de la primera pedra del Parc Logístic Can Montcau
va tenir lloc el passat 29 d’abril amb la presència del President de la
Generalitat, Artur Mas.
El president de Mango, Isak
Andic, va fer la presentació del
projecte. La marca preveu que
les obres d’urbanització i construcció de la primera fase del
Parc Logístic Can Montcau,
consistent en la construcció de
la nau principal, tingui una
durada de 5 anys. Es preveu
que tot el projecte estigui finalitzat en un termini de 10 anys.
La inversió global del projecte
s’estima en uns 360 milions
d’euros.

Aquest projecte de Mango va
arrencar l’any 1999 amb la
compra de 1.218.761 m2 en
aquesta zona, dels quals va cedir
294.095 m2 al municipi. La
marca disposarà d’aproximadament 400.000 m2 construïts,
dels quals 330.000 m2 es destinaran a ús industrial, on quedarà inclòs el centre logístic, i
70.000 m2 pertanyeran al sector terciari intal·lacions com
hotels, cines, etc. D’aquests
70.000 m2, Mango destinarà

10.000 m2 a crear una zona
outlet multimarca.
El centre logístic que es construirà en aquesta primera fase
disposarà d’una de les tecnologies més modernes d’Europa.
Des d’aquí, es distribuirà la
roba a tots els països del món
als quals Mango està present,
excepte Xina, on la marca ja
disposa d’un petit centre logístic local.
L’acte de col·locació de la primera pedra també va comptar amb

ACTE DE COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA

Anselm Clavé 71, pis • 08186 Lliçà d’Amunt

Tel. 93 841 46 12 - 93 841 58 39
cooperativainformatcentreforma@gmail.com

“Aprèn a estudiar”
INTENSIU JULIOL CLASSES DE REPÀS

del 2
7
al 22 de jun
de ju y
liol

• Matins de 9 a 12h; tardes de 5 a 7h i hores convingudes
• Primària, ESO i Batxillerats
• Preparació selectivitat i proves d’accés cicles formatius i Universitat
• Tallers de tècniques de concentració
• Tallers d’informeca, photoshop i informàtica general
• Atenció personalitzada, individual i en grups reduïts

LES AUTORITATS LOCAL I AUTONÒMICA AMB EL PRESIDENT DE L’EMPRESA

l’assistència d’Ignasi Simón,
alcalde de Lliçà d’Amunt, acompanyat per la resta d’autoritats
municipals, entre elles el
1r Tinent d’Alcalde i regidor
d’Infraestructures i Equipaments, Josep Santiago, i el
2n Tinent d’Alcalde i regidor

d’Urbanisme i Medi Ambient,
Pere Grau. També hi havia altres
autoritats de la comarca i empresaris, com Pau Planas, president
de Biokit. Recordem que Biokit
es traslladarà a aquesta zona i
ocuparà aproximadament uns
40.000 m2.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE

A L’ESTIU, NO ET QUEDIS A CASA!
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Les regidories de Benestar i Família, Esports i Participació Ciutadana
han organitzat activitats diverses per gaudir al poble durant l’estiu.

BENESTAR I FAMÍLIA

Escola d’estiu (juny i juliol)
Centre Cívic
Palaudàries
CLUB FIMO CAFÈ
Espai per a practicar el fimo en
un ambient distès i divertit.
Tots els divendres del mes de
juliol a partir de les 17 h.
CURS DE RELAXACIÓ
Amb Esther Menéndez, psicòloga.
Dies 4, 7, 11 i 14 de juliol,
d’11.30 a 12.30 h
Gratuït.
Org. Pla d’Igualtat.
TALLERS DE CUINA CREATIVA
Dijous, de 19.00 h a 21.30 h
• Cuina per a la felicitat: dijous
7 juliol, de 19 a 21.30 h.
• Cuina afrodisíaca: dijous
14 juliol, de 19 a 21.30 h.
TALLERS PER
L’AUTOSUFICIÈNCIA
• Farem sabó per rentar la roba
a partir de l’oli de cuina usat.
• Olis medicinals i sals de
bany

• Fem crema corporal hidratant per cuidar la nostra
pell.
Dilluns 6, 13, 20, 27 de juny,
de 18.30 a 20.00 h.
Es pagarà només el material
que s’utilitzi a les sessions.
Consulteu els estris que cal
portar.
TARDA DE NAPS I COLS
Vine a compartir amb altres
hortelans, els teus coneixements sobre la gestió d’un hort
casolà.
Tots els dimecres del mes de juliol a les 17 h. Cal inscriure’s.
CONEIX INTERNET EN 4 DIES
Introducció bàsica al món
d’Internet. Curs de 8h.
Juliol
• Grup 1: dilluns de 18h a 20h
• Grup 2: divendres de 18h a
20 h
Informació i inscripcions al
Centre Cívic de Palaudàries
o al 93 864 60 10

Centre Cívic
Ca l’Artigues
CURS DE RELAXACIÓ
Amb Esther Menéndez, psicòloga.
Dies 4, 7, 11 i 14 de juliol, de
10 a 11 h.
Gratuït.
Org. Pla d’Igualtat.
CINEMA D’ESTIU
“Alícia en el país de les maravelles” de Tim Burton
Dimarts 12 de juliol, de 18.00
a 20.00 h.
Gratuït.
Org. Pla d’Igualtat.
TALLER DE BELLESA:
PERRUQUERIA I MAQUILLATGE
Per joves a partir de 13 anys.
Dilluns 11, 18 i 25 de juliol,
de 17 a 20 h. Consultar quin
material cal portar.
Gratuït.
EL CLUB DE L’ACUDIT
Vine tots els divendres de 17
a 18.30 h a compartir amb
nosaltres els teus millors acudits i passar una estona per
morir-se de riure!

Gran cap a la biblioteca.
Dijous 7, 14, 21 i 28 a la tarda
a les 18.00 h.
XERRADA: CONSCIÈNCIA
CORPORAL I POSTURAL
A càrrec de Cèsar Rodríguez.
Dimecres 6 de juliol, de 17
a 18.30 h.
Informació i inscripcions
al Centre Cívic de Ca
l’Artigues o al 93 860 73 50

Casal de la
Gent Gran
CINEMA D’ESTIU
Dimarts 5 de juliol: “Come,
reza y ama” de Ryan Murphy
Dimarts 26 de juliol: “Bajo el
sol de la Toscana” d’Audrey
Wells
Hora: de 18.00 a 20.00 h.
Gratuït.
Org. Pla d’Igualtat.
TARDES D’ESTIU A LA
BIBLIOTECA
Sortides setmanals a la biblioteca Ca l’Oliveres per consultar,
llegir llibres, revistes i diaris,
escoltar música o mirar DVD.
Durant el mes de juliol es sortirà des del Casal de la Gent

Informació i inscripcions
al Casal de la Gent Gran
o al 93 841 61 55

Biblioteca
Ca l’Oliveres
XERRADA: “PRIMERS
AUXILIS PEDIÀTRICS”
Què podem fer els pares i mares
en situacions d’emergència per
als nostres fills. A càrrec de
David Marón i Eva Ma Chao.
Divendres 10 juny, a les 18 h.
Podeu portar els vostres fills a
la xerrada.
Org. Amunt Dones i Pla
d’Igualtat.
CINEMA D’ESTIU
“Pa negre” d’Agustí Villaronga
Dimarts 19 de juliol, de 18.00
a 20.00 h.
Gratuït.
Org. Pla d’Igualtat.
Informació i inscripcions
a la Biblioteca Ca l’Oliveres
o al 93 860 71 16

ESPORTS

Piscina municipal
DIES I HORARIS
• Del 11 de juny al 11 de setembre ambdós inclosos, de dilluns
a diumenge, d’11 a 20 h.
• Entrada gratuïta els dies 11 i
12 de juny i del 5 a l’11 de
setembre, fins a límit d’aforament.
• Dissabte 3 de setembre,
només obert d’11 a 19 h.
• Diumenge 4 de setembre,
tancat tot el dia.
ABONAMENTS
Del 9 de maig al 29 de juliol al
Pavelló d’Esports.
Dilluns, dimecres i divendres
de 8 a 22 h i dimarts
Dijous de 8 a 12 h i de 15
a 22 h.

DESCOMPTES
Només per empadronats a
Lliçà d’Amunt:
Abonats membres
de família nombrosa

• 1 membre abonat: 25% de
descompte sobre la quota.
• 2 o més membres abonats: 50%
de descompte sobre la quota.

TIPUS D'ABONAMENT
Dies feiners

Dies festius

De l'11 al 30 de juny

1 mes, juliol o agost

Per gaudir d’aques descompte cal presentar el carnet de familia nombrosa
en vigor de cada membre abonat.
Abonats membres
d’una mateixa família

• 2 o més membres abonats:
25% de descompte a cadascun
sobre la quota corresponent.
S’entén com a membres d’una mateixa
família la unitat familiar formada per
pare, mare i fills/es.

Cap de setmana

Tota la temporada

EDATS
de 0 a 2 anys
de 3 a 16 anys
a partir de 17 anys
de 0 a 2 anys
de 3 a 16 anys
a partir de 17 anys
de 0 a 2 anys
de 3 a 16 anys
a partir de 17 anys
majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt
de 0 a 2 anys
de 3 a 16 anys
a partir de 17 anys
majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt
de 0 a 2 anys
de 3 a 16 anys
a partir de 17 anys
majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt
de 0 a 2 anys
de 3 a 16 anys
a partir de 17 anys
majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt

PREUS
gratuït
3,50 €
4,05 €
gratuït
4,05 €
4,55 €
gratuït
8,35 €
14,86 €
8,35 €
gratuït
16,70 €
29,52 €
16,70 €
gratuït
25,04 €
44,49 €
25,04 €
gratuït
33,39 €
59,25 €
33,39 €

A l’estiu, no et quedis a casa! > 09

Juny de 2011

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Activitats de juliol als centres cívics
A més d’aquestes activitats, consultar el programa de l’Escola d’Estiu
on s’inclouen propostes molt refrescants.

Centre Cívic Palaudàries
GIMNÀSTICA
DE MANTENIMENT
De l’1 al 17 de juliol, de dilluns
a dijous de 9 a 10 del matí.
• Grup 1: dimarts i dijous de
8.30 a 9.30 h.
• Grup 2: dimarts i dijous de
9.30 a 10.30 h.
TALLER DE RESTAURACIÓ I
TRANSFORMACIÓ DE MOBLES
Introducció a les nocions bàsiques de restauració de mobles
antics i coneixement de diferents tècniques per transformar al nostre gust la peça que
escollim (decapatge, tenyits de
colors varis, crivellatge, etc...)

Tots els dimecres del mes de
juliol de 17.30 a 20.30 h
Inici: 6 juliol.
Preu: 45 €
INICIACIÓ A L’ART IKEBANA
Taller introductori en l’art floral japonès, consistent en la
creació de centres florals vius.
Consultar el material a portar.
Dimarts de 19.00 a 20.30 h
Preu: 25 €
ESPAI D’INTERCANVI
DE TERÀPIES MANUALS
Les tardes dels dimarts del
mes de juliol volem facilitar
un espai per a practicar teràpies manuals amb altres per-

sones que en sàpiguen o vulguin aprendre. Si practiques
reflexologia, massatge ayurvèdic, massatge terapèutic,
esportiu o qualsevol altra teràpia manual... i vols compartir
els teus coneixements amb
altres persones interessades,
t’esperem al centre.
Tots els dimarts del mes de
juliol de 18 a 20 h.
Gratuït. Cal portar tovallola i
olis de massatge.
CLUB FIMO CAFÈ
Espai per a practicar el fimo en
un ambient distès i divertit.
Tots els divendres del mes de
juliol a partir de les 17 h.

Centre Cívic Palaudàries
C. del Segre, 65; 938646010; cc.palaudaries@llicamunt.cat
Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 15 a 21 h i dijous i divendres de 16 a 22 h.

Centre Cívic Ca l’Artigues
VIU L’ESTIU EN CATALÀ
Vine a practicar el català de
conversa d’una manera divertida i lúdica. Activitat adreçada a adults. A càrrec de Cèsar
Rodríguez.
Dimecres 13, 20 i 27 de 17
a 18.30 h
ESPORT JOVE
Dimecres i divendres, de 18
a 20 h, a la pista exterior.
Gratuït.
LUDOTECA INFANTIL
Dilluns i dijous de 17.30
a 19.30 h (a partir de 3 anys).
Els petits hauran de venir
acompanyats dels pares o
tutors.
Gratuït.

G.A.C.
De l’1 al 14 de juliol, dilluns,
dimecres i dijous, de 15 a 16 de
la tarda.
Preu: 20 euros/mes.
GIMNÀS DE MANTENIMENT
De l’1 al 14 de juliol, de dilluns
a dijous, de 16 a 17 de la
tarda.
IOGA
De l’1 al 14 de juliol, dijous,
de 20.30 a 22 h.
Preu: 18 €/mes.
PETANCA
Vine els dimarts de juliol a
jugar a la petanca a partir de
les 19.00 h i aprofita per conèixer gent i passar-ho bé.
Gratuït.

Centre Cívic Ca l’Artigues
C. de la Ribera d’Ebre, 81 – planta baixa; 938607350;
cc.calartigues@llicamunt.cat
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 21 h,
dijous de 16 h a 22 h.
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Torneig de futbol sala Lliçà d’Amunt (minis)
El cap de setmana 9 i 10 d’abril
l’equip de futbol sala dels més
petits de Lliçà d’Amunt “Els
Minis” va participar en el torneig “Jordi Sánchez” que es va
disputar a l’Escola Lola Anglada de Badalona.
Hi participaven diversos clubs
com el F.S. Marfil Santa Colo-

ma, el F.S. Sant Andreu o el
F.S. Unión, entre d’altres.
Els de Lliçà d’Amunt es van
anar classificant fins que van
arribar a la final, que van
jugar amb el F.S. Sant Andreu
i van guanyar amb el resultat
de 5 a 1.

També es van donar premis a
diferents jugadors de l’equip.
Xavi, com a màxim golejador
del torneig, i Kilian, com a
millor porter del torneig.
Per la seva banda, els Pre-benjamins també van participar
en el torneig i van quedar en
5è lloc de la classificació.

CAMPIONS DEL TORNEIG: THIAGO, VÍCTOR E., MARC B., ÒSCAR, GERARD, IZAN,
MARC J., XAVI, VÍCTOR R., ÀLEX I KILIAN

ESPORTS

Torneig de la Mona de Botxes
El Torneig de la Mona de Botxes, organitzat per
la Regidoria d’Esports, va tenir lloc el passat
16 d’abril al Camp de Futbol.
El Torneig de la Mona de Botxes, organitzat per la Regidoria
d’Esports, va tenir lloc el passat
16 d’abril al Camp de Futbol.
En primer lloc, es va realitzar
un sorteig per formar les tripletes participants, així com
per formar els diferents grups
de competició, que van jugar
pel sistema de lliga a una sola
volta tots contra tots.

El torneig va ser un gran èxit de
participació. Unes 150 persones dels diferents equips que
participen habitualment a la
Lliga de Botxes del Ajuntament
van participar en el torneig, ja
que aquest esport té molta afició en el nostre poble.
Es van donar premis a les
4 primeres tripletes guanyadores del torneig.

L’ALCALDE I EL REGIDOR D’ESPORTS AMB ELS PREMIATS I MOMENT DEL TORNEIG
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Sol·licitud d’ajuts escolars
per al curs 2011/2012

CONCURS DE FOTOGRAFIA D’ESTIU:
“FOTOS AMB MIRADA DE DONA”
EL PLA D’IGUALTAT DONA-HOME 2011 ORGANITZA UN
CONCURS DE FOTOGRAFIA D’ESTIU SOTA EL NOM DE “FOTOS
AMB MIRADA DE DONA”

Durant aquest mes de juny es tramitaran les
beques escolars per al curs 2011/12.
Els ajuts que es poden demanar són els següents: menjador,
material i sortides escolars.
L’ajut per escola bressol està
pendent de convocatòria.
Per a la concessió d’aquests ajuts
es tindran en compte les circumstàncies familiars d’acord amb els
criteris i barems de puntuació
aprovats pel Consell Comarcal i
per la Jun ta de Govern Local.
Aquelles famílies que ja gaudeixin d’algun d’aquests ajuts
cal que tornin a cursar una
nova sol·licitud per al proper
curs 2011/2012.

La concessió dels ajuts de menjador es farà d’acord amb els
pressupostos del Consell
Comarcal i de l’Ajuntament.
La resta d’ajuts estarà condicionat únicament al pressupost
municipal.
TERMINIS DE SOL·LICITUD:
• Dates: del 20 de juny
a l’1 de juliol
• Hora: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Lloc: Serveis Socials.
C/ Rafael Casanova, 8 1r

La relació de la documentació
necessària es pot recollir a
l’OAC, a Serveis Socials o a
través del web www.llicamunt.
cat, a partir del dia 1 de juny.
Cal portar tota la documentació en el moment de fer la sollicitud. No es podran fer fotocòpies.
Els llibres de text s’han de
tramitar a través dels
centres escolars en el
termini que acordi el
Departament d’Educació.

L’objectiu del
concurs és reunir
fotografies fetes
per dones majors
de 16 anys durant
les seves vacances
i/o el seu temps
de lleure.
Es donaran tres
premis: de 300,
200 i 100 euros.
Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. El termini de lliurament finalitzarà el 22 de
setembre. El veredicte es farà
públic el 4 d’octubre.

Amb totes les fotografies del
concurs es farà una exposició
el mes d’octubre al Casal de la
Gent Gran.
Podeu consultar les bases
d’aquest concurs al web municipal www.llicamunt.cat.
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Finalitzen, un curs més, les activitats
del programa “Juguem Plegats”
Aquest és el tercer curs que es porta a terme el Programa Juguem
Plegats, que es desenvolupa a les Escoles Bressol Municipals, la Nova
Espurna i Palaudàries.
Al llarg del curs, pares, mares,
fills, filles i mestres han pogut
gaudir d’una sèrie d’activitats
pensades per millorar les relacions entre pares i criatures des
de la petita infància.
Durant el primer trimestre
del curs 2010-2011 es van
realitzar les “Dinàmiques de
grup de pares i mares” amb la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona; també es va
dur a terme el taller “Com
interpretar i explicar els con-

tes?”, a càrrec de Mercè
Escardó.
Durant el segon i tercer trimestre el projecte “Juguem
Plegats” ha desenvolupat quatre activitats d’Artteràpia combinant dues sessions a cada
escola bressol, a càrrec de
Montse Pujol. Durant aquestes sessions, pares, mares i fills
han pogut compartir estones
divertides, amb la pintura com
a vehicle, per expressar les seves
emocions, i estones més tran-

qui-les, gaudint de tècniques
de relaxació, per compartir
amb els més petits.
El proper curs escolar podreu
continuar gaudint d’aquestes
activitats pensades per a les
famílies amb criatures de 0
a 3 anys.

ARTTERÀPIA A PALAUDÀRIES I NOVA ESPURNA

BENESTAR I FAMÍLIA
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L’Espai Obert conclou
el seu tercer curs escolar

Llenguatge no
discriminador
per raó de gènere

L’Espai Obert conclou el seu tercer curs escolar amb la consolidació com
a espai de lleure per als més joves del nostre municipi.
Durant aquest curs escolar, l’Espai Obert ha
desenvolupat activitats amb més de 80 nois i
noies, consolidant-se com a un espai de lleure
dins dels equipaments municipals.
Les activitats de l’Espai Obert són coordinades per les regidories de Serveis Socials, Educació, Joventut i Participació Ciutadana i es
localitzen als Centres Cívics de Palaudàries i
Ca l’Artigues i a l’Espai Jove El Galliner
durant les tardes del curs escolar.
Si tens 10 anys o més pots fer hip-hop, deejay,
percussió, inici al conjunt musical, reforç
escolar, batuka o tecktònik.
Coincidint amb els últims dies del curs escolar podrem gaudir de les cloendes de l’Espai
Obert i al setembre us informarem de les activitats programades per al curs 2011-2012.

NOMS VARIABLES
I INVARIABLES
• Hi ha un gran nombre de
noms comuns que admeten
una forma femenina com ara
“conseller-consellera”, “cuiner-cuinera”, “treballadortreballadora”… però n’hi ha
d’altres que no s’adapten
fàcilment a aquesta flexió
com ara “cap”, o bé que
posen diferents dificultats
com ara “agent” o “pilot”.
• En el cas dels noms que
admeten forma femenina és
preceptiu fer-la servir.
• En el cas dels que no l’admeten, un simple article determinat o un adjectiu ajuden a
definir el sexe de la persona
que ocupa el càrrec o exerceix la professió o l’ofici,
com, per exemple: la cap
administrativa, l’agent tri-

butària, la sergent inspectora…
• Davant la possible ambigüitat que es produiria en el cas
de noms d’ofici que comencen per vocal, si fos necessari
determinar el gènere es pot
utilitzar un adjectiu o un
participi.
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Els alumnes del SEFED (Simulació
d’Empreses amb Finalitats Educatives)
visiten la biblioteca

Espai barraques
de la Festa Major

El divendres 29 d’abril uns 20 alumnes del SEFED van visitar la Biblioteca
per conèixer els espais, el fons documental i els serveis que ofereix.
Al final de la visita es va fer
una breu formació a l’aula
multimèdia de la biblioteca
on, a través de la pàgina web
de la Diputació, se’ls va explicar el funcionament del catà-

leg col·lectiu per a la cerca de
documents, i l’Espai personal
per a reservar i renovar documents, consultar l’historial de
préstec o fer votacions dels llibres llegits.

Gran part dels alumnes, alguns
procedents d’altres municipis
del voltant, no coneixien la
biblioteca i van valorar positivament l’activitat.

L’Ajuntament busca entitats que vulguin gestionar
una barraca a l’Espai Barraques de la Festa Major.
Si hi esteu interessats i compliu amb els requisits mínims
que s’expliquen a continuació,
feu una inscripció enviant les
següents dades al correu electrònic de la Regidoria de Cultura cultura@llicamunt.cat:
• Nom entitat
• Nom representant legal
• Telèfon de contacte
Dies i horaris: L’Espai barraques de la Festa Major 2011
funcionarà els dies 8, 9, 10
i 11 de setembre, en horari de
tarda i nit.
Requisits mínims: Ser una
entitat sense ànim de lucre,
degudament registrada al
Registre Municipal d’Entitats
de l’Ajuntament.

Recordeu que l’espai i les places son limitades. Les reserves
es faran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds.
El termini per sol·licitar una
barraca és fins el dia 22 de
juny.
Podeu consultar la normativa i
condicions de participació a la
pàgina web de l’Ajuntament
www.llicamunt.cat.

Per a més informació
contacteu amb la Regidoria
de Cultura al 938607229
o bé mitjançant
un correu electrònic a
cultura@llicamunt.cat

VISITA DEL SEFED

CULTURA

Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa

ESPAI BARRAQUES 2010

Com cada any, la Comissió
d’Homenatge a la Vellesa,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament, va organitzar
la Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa.
La festa va consistir en un
berenar que va tenir lloc el passat 16 d’abril, entre els 17 i les
19 h, al Pavelló Municipal
d’Esports. Hi van assistir unes
500 persones. A més del berenar, hi va haver un espectacle
amb un humorista i números
de cabaret.

TRANSPORT PÚBLIC

TLA: número de telèfon directe
per atendre als usuaris
L’Ajuntament posa a disposició
dels usuaris de Transports de
Lliçà d’Amunt un número de
telèfon directe per atendre les

ESPECTACLE I

BERENAR

demandes d’informació dels usuaris, a la vegada que s’amplia l’horari d’atenció, adaptant-lo al del
servei que presten els autobusos.
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Horari d’estiu
de la biblioteca
A partir del proper 18 de juny
i fins el 10 de setembre, la
Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà
els seus serveis en el següent
horari:
• Matins: dimecres de 10
a 14 h
• Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Recordem que a l’entrada
de la Biblioteca trobareu
una bústia de retorn
per deixar els documents
en cas que la Biblioteca
estigui tancada
al públic.

BIBLIOPISCINA
SERVEI DE BIBLIOTECA A
LA PISCINA MUNICIPAL.
Del 4 al 29 de juliol, de
dilluns a divendres, hi haurà
servei de biblioteca a la Piscina Municipal, on els usuaris d’aquesta podran llegir
revistes, diaris, contes infantils i còmics, mitjançant
autopréstec.
En el pròxim número de
l’Informa’t us n’informarem
amb més detall.

Guies de viatge
Ara que arriba el bon temps i les vacances
s’apropen, la Biblioteca disposa d’un fons
d’unes 400 guies de viatges aproximadament
on es pot trobar tota la informació necessària
del país o de la ciutat que voleu conèixer.

CULTURA

El cinema a la Biblioteca

GUIES DE VIATGE

Recentment, la Biblioteca ha realitzat una
compra de DVD’s per ampliar el seu fons de
pel·lícules.

També podeu ampliar la vostra informació amb els interessants reportatges de les revistes
Altaïr, Descobrir Catalunya,
De viajes, Lonely Planet, Mucho

Entre els títols trobareu novetats com la saga Crepúsculo,
Bruc, La red social o Come,
reza, ama, i clàssics com Tomates verdes fritos, Drácula o
Átame, entre d’altres.
En total hi ha 70 noves pellícules tant nacionals com
estrangeres que us podreu dur
a casa (fins a un màxim de
6 DVD’s) o veure per un dels
quatre reproductors de DVD
que hi ha a la Biblioteca.
PEL·LÍCULES

viaje, Rutas del mundo, Viajar i
Viajes que trobareu junt amb
les guies, o bé llegir alguns dels
relats de viatges basats en experiències personals.

REVISTES DE VIATGES
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Els alumnes de P4 de les escoles
del municipi gaudeixen d’un matí
jugant amb materials reciclats

L’Escola Miquel Martí i Pol
centra la Setmana Cultural
en un projecte solidari a l’Índia

Es tracta d’una activitat dins del Programa d’Activitats Educatives (PAE)
organitzat per diverses regidories de l’Ajuntament.
Aquest any, com a novetat,
l’empresa Guixot de 8 es va
desplaçar fins a l’escola Sant
Baldiri de Lliçà d’Amunt amb
les seves joguines gegants fetes
amb materials reciclats. Els
alumnes de P4 de les quatre
escoles del municipi es van
traslladar fins allà per gaudir
de l’activitat.
Els nens i nenes, a part de
passar-ho molt bé per jugar
amb jocs poc convencionals i
diferents dels que es poden
trobar als comerços, varen
veure com materials quotidians com ara bicicletes, aigüeres, vells expositors de botiga,
llits, llums, paelles... poden
tenir un ús totalment diferent al que estan acostumats
a veure.

ALUMNES DE P4 DE L’ESCOLA PAÏSOS CATALANS DURANT EL TALLER

Durant la setmana del dimarts 26 al divendres 29 d’abril els
alumnes i mestres de l’Escola Miquel Martí i Pol van celebrar
la Setmana Cultural, lligada amb un dels projectes que porta
a terme l’entitat local Lliçà Solidari, concretament el projecte
solidari per aconseguir un centre d’acollida per infants a
Pune (Índia), col·laborant amb l’associació Asha Kiran.

Durant aquesta setmana els alumnes van treballar el país per conèixer la situació geogràfica de l’Índia, la flora, la fauna, la cultura,
etc. Van veure diverses pel·lícules,
adequades segons l’edat, relacionades amb el país. També van
realitzar diversos tallers: d’henna,
de confecció de saris i collarets, de
dansa i altres manualitats.
Totes aquestes manualitats van
servir per decorar l’escola durant
la setmana i l’últim dia, divendres 29 d’abril, es va celebrar la
Festa Hindú a la tarda, on mes-

tres i alumnes van lluir la indumentària que van preparar als
tallers i van ballar Bollywood.
Un grup de mares també va
representar un ball per tots els
alumnes i mestres.
Durant el matí de divendres els
alumnes i docents van anar
enganxant monedes en un gran
mapa de l’Índia i es va exposar a
la tarda.
La recaptació es lliurarà a l’associació Lliçà Solidari per contribuir a la creació d’aquest centre
d’acollida per a infants.
Segons la cap d’estudis de l’Escola Miquel Martí i Pol, Yolanda
González, el centre va portar a
terme aquesta Setmana Cultural
amb molta il·lusió.
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L’Institut de Lliçà amplia la seva oferta
formativa amb un cicle formatiu de grau
mitjà de “Sistemes microinformàtics i
xarxes” que es realitzarà en torn de matí
La matrícula es realitzarà de l’1 al 7 de juliol del 2011 a l’institut.
Després de moltes reunions
durant anys de l’Ajuntament
amb el Departament d’Educació de la Generalitat i estudis i
informes que justificaven la
necessitat d’ampliar l’oferta formativa al municipi, finalment
aquests proper curs s’iniciarà el
cicle formatiu a l’institut.
Els que es vulguin apuntar al
cicle formatiu postobligatori al
municipi ara tenen la oportunitat ja que s’iniciarà el proper
setembre. Quan el finalitzin

obtindran el títol de tècnics o
tècniques en sistemes microinformàtics i xarxes i estaran
capacitats per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i
mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i prestar
suport als usuaris i usuàries.
Aquest cicle formatiu de grau
mitjà té una durada de 2.000
hores (1.584 lectives a l’institut i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en
dos cursos acadèmics.

Els qui el finalitzin podran
accedir al món laboral com a
tècnic/ca instal·lador/a,
tècnic/a en manteniment de
sistemes informàtics; manteniment de serveis d’Internet,
suport informàtic, de xarxes
de dades, de Tecnologies de la
Informació i Comunicació
per a sectors industrials, reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics, operador/a de teleassistència, etc.

AULA D’INFORMÀTICA DE L’INSTITUT DE LLIÇÀ

Els continguts que es treballaran durant el cicle seran els
següents: Muntatge i manteniment d’equips, Sistemes operatius monolloc, Aplicacions
ofimàtiques, Sistemes operatius en xarxa, Xarxes locals,
Seguretat informàtica, Serveis

de xarxa, Aplicacions web,
Formació i orientació laboral,
Empresa i iniciativa emprenedora i Formació en centres de
treball.
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima
de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Aplec de Sant Baldiri

Benvolguts veïns i amics tots.
Com ja va sent tradicional, en els darrers
setze anys, estem preparant una vegada
més, el nostre aplec de Sant Baldiri.
L’any passat, vàrem ser unes 450 persones les que vam gaudir totes plegades de
la diada i, encara que la tasca per la preparació de la festa fou prou feixuga,
l’equip de persones que el vam portar a
terme, una vegada més, ens sentirem
orgullosos de com es va desenvolupar la
nostre diada.

III Gran trobada de corals a Lliçà d’Amunt

Aquest any també gaudirem, si el temps
ens ho permet, de la magnífica arrossada que tan bé preparen els nostres amics
de Vic, el proper diumenge, dia 12 de
Juny, a tres quarts de dues del migdia.
També gaudirem, mentre dinem, del
DUO-PALAU, amb un concert de cançons variades.
Recordeu que l’endemà dilluns, a les 8 de
la tarda, el Sant Patró ens convida a aplegar-nos tots una altra vegada per celebrar
la missa, que durant molts anys ha estat
l’únic vestigi d’aquest aplec. Seguidament el Cor Claverià l’Aliança, ens delitarà amb unes sardanes i havaneres.
* En cas que fes un mal dia, i es posés a
ploure una vegada tirada l’aigua a l’arròs,
la festa no es podrà suspendre. Si fos
abans de tirar l’aigua, intentarem endarrerir-lo fins al proper diumenge.
La Comissió de Sant Baldiri

Trobada infantil de les Gitanes de Lliçà
El proper dia 4 de juny tornarem a tenir
exhibició de Gitanes a Lliçà. Aquesta
vegada només amb les tres colles infantils
ja que compartirem la tarda entre balls,
jocs i berenar amb altres colles infantils
de Santa Eulàlia, Canovelles i l’Ametlla.
La trobada infantil té la finalitat de donar
a conèixer als nens i nenes de Lliçà aquestes danses tradicionals, i també que balla-

dors i balladores del nostre i d’altres
pobles puguin compartir una cosa que
els uneix, LA PASSIÓ PER BALLAR.
Esperem que ens acompanyeu aquesta
diada i que compartiu amb nosaltres la
música i la dansa.
Ball de Gitanes
Cor Claverià

Agenda Juny

Bústia del lector

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Taller
d’escriptura

Hora del conte:
“Contes per menjar”

Dimarts 14 i 28 de juny

Dijous 16 de juny

Si vols participar en el Taller
d’escriptura que es fa a la
Biblioteca, posa’t en contacte amb
el nostre personal.
Dies i hora:
dimarts 14 de juny, a les 17.30 h,
i dimarts 28 de juny, a les 19 h
Lloc:
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza:
Ajuntament

A càrrec de Joan Boher. Última
hora del conte de la temporada
on el cuiner Joan Ferran, el millor
cuiner del món, que compta amb
no sé quantes estrelles Michelin,
ens explicarà tot un plegat de
contes per llepar-se els dits! No us
ho perdeu! Quan acabi hi haurà
berenar per a tothom.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Club de Lectura:
Tertúlia del llibre “Maletes
perdudes” de Jordi Puntí
Dia: dimarts 21 de juny
(cada primer dimarts de mes)
Per donar fi a la temporada del Club
de Lectura, comptarem amb la
visita de l’escriptor Jordi Puntí. Els
participants del Club de Lectura i
tothom que s’hi vulgui afegir podrà
fer tertúlia amb l’escriptor i parlar
del llibre “Maletes perdudes”.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

El butlletí té un espai per a articles d’opinió dels lectors que ho desitgin.
Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior
a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm
Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament. Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir
una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caracters) amb tipografia
Arial i cos 12.
Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport.
No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El
butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com
resumir-les o extractar-les, quan ho consideri oportú. No es publicaran les
cartes que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà
correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als
originals no publicats. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut
de les opinions signades.

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 10
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAc de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
www.llicamunt.cat
A través de la web municipal podeu
ampliar les informacions i aprofundir
en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del
Butlletí i la informació sobre la reserva
de la publicitat.

AGENDA JUNY
Concert: Antònia Font
Divendres 3 de juny
Aquest concert estava programat
pel 6 de maig. Presentació del nou
disc “Lamparetes”.
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: socis i anticipades, 12 euros;
preu taquilla i no socis, 16 euros
Organitza: Ateneu l’Aliança

Més informació: 629 35 89 93
Organitza: Obertura de Consciència

Organitza:
Associació de Veïns de Can Salgot

Campanya de donació de sang

Tertúlia literària

Dimecres 22 de juny

Dimarts

Hora: de 17 a 21 h
Lloc: CAP La Cruïlla
Organitza: Banc de Sang i Teixits

L’última setmana, poesia.
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 /
600 22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Verbena de Sant Joan
Dijous 23 de juny

Constel·lacions familiars
Diumenge 19 de juny
A càrrec de la psicòloga clinica
Lourdes Cestero (Soraya).
Hora: de 10.30 a 18 h (recepció a les
10 h i descans al migdia per dinar)
Lloc: El Galliner
Preu: 27 euros
Inscripcions: no cal inscripció
prèvia

Farmàcies

Us heu de portar el sopar i les ganes
de passar-ho bé. L’organització posa
la coca, el cava i la música.
Hora: 21.30 h
Preu: 3 euros
Inscripcions: Associació de Veïns
de Can Salgot (Avda. de Can
Salgot, 15; tel. 93 841 77 70)
Més informació: Associació de
Veïns de Can Salgot

Pintura a l’oli
Dijous i divendres
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 /
600 22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h
Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

JUNY
Farmàcia Esplugas: 4 i 5 de juny
Farmàcia Galceran: 11 i 12 de juny
Farmàcia Trullols: 18, 19 i 24 de juny
Farmàcia Portabella: 25 i 26 de juny
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES (FARMÀCIES I CAP)
LLIÇÀ D’AMUNT
• FARMÀCIA VALETA
93 841 61 05
c. d’Anselm Clavé, 72
• FARMÀCIA TRULLOLS
93 843 51 65
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
• FARMÀCIA GALCERAN
93 841 55 87
c. de Folch i Torres, 96 baixos
• FARMÀCIA MAS
93 841 47 78
Ctra. de Palaudàries, s/n

LLIÇÀ DE VALL

FESTES DE BARRI
CAN FARELL
23, 24 I 25 DE JUNY
Programació:
Dijous 23 de juny
- 18 h: Exposició de pintura a
l’oli i treballs manuals
- 18.30 h: Inici de la festa
- 21 h: Sopar de verbena
- 11 h: Verbena de Sant Joan

Divendres 24 de juny
- 21 h: Sopar entrepà
- 22 h: Cinema de barri

Dissabte 25 de juny
- 13.30 h: Sardinada al parc de
Can Farell
- 19 h: Xocolatada
- 19.30 h: Festa infantil amb
pallassos
- 21 h: Sopar entrepà
- 22.30 h: Nit d’havaneres i rom
cremat
- 24 h: Fi de festa

Del 5 al 10 de juny

Hotel de quatre estrelles a primera línia de platja.
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 248 euros (suplement habitació individual: 18 euros/nit). El
preu inclou: autocar, estada en
hotel de quatre estrelles en règim
de pensió completa més begudes,
assegurança i entrada a la zona de
spa (piscina climatitzada, jacuzzis,
sauna, gimnàs)
Inscripcions i més informació:
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús
(matins, 93 841 68 40/tardes,
93 841 61 55)

Taller de malabars
Divendres 10 de juny

Botxes

T’agradaria provar les xanques, construir-te unes carioques, veure la teva precisió
amb el diàbolo, iniciar-te en
les boles...? Taller gratuït.
Amb inscripció prèvia.
Hora:
a partir de les 17.30 h
Lloc:
El Galliner
Més informació:
a El Galliner i al blog:
http://elgalliner.blogspot.com
Organitza:
Ajuntament

Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes

Taller de pintura d’ungles
creatives

Organitza: Asssociació de Veïns
de Can Farell

Activitats del Casal de la Gent Gran
Sortida de sis dies a l’Ametlla
de Mar

Activitats de l’Espai
Jove El Galliner

• FARMÀCIA ESPLUGAS
93 843 91 21
Plaça de la Vila, 15
• FARMÀCIA PORTABELLA 93 843 93 01
Avinguda de Catalunya, 39

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
Adreça: ctra. de Caldes a Granollers, s/n
Telèfon: 93 841 52 50 • Fax: 93 841 53 75
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.
Per a urgències i consultes mèdiques, els dies
laborables a partir de les 20 h o els caps de setmana, s’ha de trucar al 112.

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
DE PALAUDÀRIES
Adreça: C. del Segre, 61-63
Telèfon: 93 864 00 90 • Fax: 93 864 90 64
Horari: El CAP Palaudàries fa atenció directa al
públic de 8 del matí a 20 del vespre, de dilluns a
divendres. A partir d’aquesta hora entra en funcionament l’atenció continuada del CAP Cruïlla,
fins a les 8 del matí del dia següent.

Crèdits

Els dilluns i dimecres

Ball de saló

Divendres 3, 10, 17 i 24 de juny
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Bingo

Dissabtes 4, 11, 18 i 25 de juny
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Taller de costura

Mesos de juny i juliol
Dimarts de 9:30 a 12:30 del matí
Places disponibles. Consultar
quota.
Inscripcions i informació al despatx del Casal o al 93 841 61 55

Divendres 17 de juny
Vols portar les teves ungles a
la última i totalment personalitzades? Vine a aquest taller i
aprèn a fer-te dibuixos, textures, etc. I, si ets noi i no te
les vols pintar, no et preocupis, que et donarem els trucs
perquè portis les ungles ben
cuidades i puguis presumir de
mans. Amb inscripció prèvia.
Hora:
a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació:
a El Galliner i al bloc:
http://elgalliner.blogspot.com
Organitza: Ajuntament

Organitza: Associació del Casal d’Avis

Nota
A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats
que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica
butlleti@llicamunt.cat.
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Distribució
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa
arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del
municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73
- 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

