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Lliçà cap amunt
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha decidit iniciar un
estudi per planificar l'activitat fisica i esportiva que
necessita el municipi tant actualment com en el futur.
És per aquest motiu que ha demanat suport a la Diputació
de Barcelona per a l'elaboració del Pla d'Equipaments
Esportius de Lliçà d'Amunt.
Per tal de poder realitzar aquest Pla d'Equipaments
Esportius és necessari identificar de forma molt precisa
quines són les necessitats dels habitants de Lliçà
d'Amunt. És a dir, és necessari conèixer quines són les
activitats esportives que prefereix realitzar la població
i en conseqüència quins són els equipaments i espais
esportius més adients per a la pràctica esportiva.
Per poder identificar aquestes necessitats esportives
és necessari analitzar els següents elements del sistema
esportiu:
1. Instal·lacions esportives. Es realitzaran visites a les
instal·lacions esportives de Lliçà d'Amunt per analitzarles.
2. Practicants esportius. En breu és farà una enquesta
telefònica de pràctica esportiva en el municipi on per
telèfon es preguntarà als habitants de Lliçà quines són
les seves preferències en relació amb la pràctica
esportiva del municipi.
3. Agents. Organitzacions que gestionen les instal·lacions
esportives de Lliçà.
4. Activitats i serveis. Activitats esportives que es fan en
el municipi.
A partir de les conclusions d'aquestes anàlisis,
s'establiran les polítiques necessàries per tal de donar
un millor servei als ciutadans i ciutadanes.
Paral·lelament a aquest Pla d'Equipaments, l'Àrea
d'Esports ha elaborat l'Ordenança Reguladora de l'Ús
de les Instal·lacions Esportives Municipals, aprovat
inicialment al Ple del passat dia 2 de març i actualment
en exposició pública. Aquest Ordenança te,
fonamentalment, aquests objectius:
- Fomentar la convivència entre els/les usuaris/àries
de les instal·lacions esportius.
- Adaptar les instal·lacions esportives municipals a la
legislació vigent, així com aquella normativa que li sigui
d'aplicació.
- Regularitzar l'ús i els espais esportius, amb criteris
objectius i homogenis.
- Optimitzar el manteniment i la neteja de les
instal·lacions i espais esportius.
Una vegada aprovada definitivament, aquesta Ordenança
entrarà en vigor l'1 de setembre de 2006, tot i que entre
la seva aprovació i la data anotada, tindrà un caràcter
informatiu i orientatiu a tots/es els/les usuaris/àries de
les instal·lacions, així com també s'editaran tríptics i
cartells informatius.
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L'AJUNTAMENT
PREPARA UNA
PROVA PILOT PER
FER ARRIBAR
CORRECTAMENT
INTERNET I
TELEFONIA A TOTA
LA POBLACIÓ
Tenint en compte que les
operadores de
telecomunicacions que
donen servei a Lliçà
d'Amunt el donen només
en algunes zones i de baixa
qualitat, l'Ajuntament ha
decidit de tirar endavant
una prova pilot per donar
serveis de banda ampla
(internet i telefonia), via
ràdio, a tota la població.
 En una primera fase, està
previst d'instal·lar tres
antenes de
telecomunicacions en tres
llocs estratègics de Lliçà
d'Amunt.
 Caldrà que els habitatges
que vulguin acollir-se a
aquest servei s'instal·lin
una petita antena.
 L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO), que porta
aquest projecte,
contractarà una empresa
per gestionar el servei.
 La instal·lació de les tres
antenes de
telecomunicacions tindrà
un cost d'uns 60.000 euros,
que assumirà l'Ajuntament,
i el preu de l'antena
individual serà de 300
euros, que hauran
d'assumir els usuaris del
servei.
 En relació als preus,
també cal remarcar que les
tarifes seran més baixes
que les de les actuals
operadores de
telecomunicacions.
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 Aquest concurs consta de
dues fases. La primera està
oberta a tots els
professionals capacitats
legalment. En aquesta
primera fase, un jurat
seleccionarà les propostes
generals o idees de tres
equips participants que, en
la segona fase, hauran de
presentar una proposta
més detallada o projecte
complet.
 El termini de presentació
de propostes generals o
idees per a la primera fase
del concurs és el dijous 27
d'abril a les 20 h. Per a la
segona fase, el termini
acaba 45 dies naturals
després de la notificació
d'haver passat la primera
fase.
 El concurs inclou una
exposició pública dels tres
projectes finalistes en el
marc d'unes jornades de
participació ciutadana.
 El guanyador del
concurs haurà de redactar
els "Treballs previs de la
modificació del
planejament a la zona
centre", tenint en compte
els criteris del seu projecte,
les aportacions provinents
de la fase d'exposició
pública i la possible refosa
d'elements dels altres
projectes finalistes.

Fa més de dos anys que
l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt i la resta
d'ajuntaments de la Vall del
Tenes treballen en un
projecte d'Escola de Música
mancomunada.
 Es tractaria de continuar
amb els centres
d'ensenyament musical de
cada poble, però aglutinarlos sota una escola de
música, que tindria la seu
a Lliçà d'Amunt, on els
alumnes de tots els pobles
de la Vall del Tenes podrien
continuar els
ensenyaments musicals
elementals realitzats a
cada municipi.
 D'aquesta manera, es
consolidaria l'escola de
música, que creixeria en
programes, activitats,
alumnat i professorat -la
qual cosa seria difícil
d'aconseguir per separat.
 Això no suposarà cap
canvi -a banda del
qualitatiu- per als alumnes
de Lliçà d'Amunt, que
començaran i continuaran
els ensenyaments musicals
en el mateix centre.
 El passat mes de març,
els municipis de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes van donar el vistiplau
al projecte definitiu, del
qual es va informar al
Consell Escolar Municipal
i als pares i mares dels
alumnes de l'Escola
Municipal de Música
l'Aliança.
 El proper curs escolar
2006-2007, l'Escola
Municipal de Música
l'Aliança ja iniciaria el curs
sota aquest nou format.

LA FESTA DE SANT
JORDI S'EMMARCA
DINS D'UN CAP DE
SETMANA
CULTURAL
La festa de Sant Jordi
d'enguany tindrà lloc dins
d'un cap de setmana
dedicat a la cultura, que
començarà el divendres 21
d'abril i acabarà el mateix
dia de Sant Jordi, el
diumenge 23 d'abril.
 Durant aquest cap de
setmana, a banda de les
activitats de la festa de Sant
Jordi, hi haurà una Mostra
Cultural de Lliçà d'Amunt.
 Aquesta mostra, que és
una proposta del Consell
Sectorial de Cultura,
comptarà amb diferents
entitats culturals del poble
que hi han volgut participar,
les quals faran
demostracions de les seves
activitats al llarg del cap de
setmana.
 D'aquesta manera, del 21
al 23 d'abril, tindrem
gitanes, concert, teatre,
activitats esportives, la
presentació de la Colla de
Diables, gegants,
caramelles, etc., a més de
les activitats de la Festa de
Sant Jordi: el lliurament de
premis del concurs literari
bianual Lletraferit, la
presentació de la Guia
d'Entitats, la recuperada
Cercavila del Drac amb la
participació de les escoles...
 Tota aquesta
programació, que tindrà
lloc a l'ateneu l'Aliança, la
plaça de Catalunya i el
carrer de l'Aliança, ha estat
organitzada conjuntament
entre l'Ajuntament i
l'ateneu L'Aliança.
J i m é n e z

La penúltima setmana de
març es va publicar en els
diaris oficials de la
Generalitat i de la
Diputació, DOGC i BOP, el
plec de clàusules
administratives que
regeixen el concurs que ha
convocat l'Ajuntament per
a l'elaboració d'un estudi
estratègic d'ordenació previ
a la modificació del
planejament de la zona
centre de Lliçà d'Amunt.

L'ESCOLA DE
MUSICA S'OBRE A
LA
MANCOMUNITAT

E s t e l a

AL FINAL D'ABRIL
JA HI HAURÀ LES
PRIMERES IDEES
PER A
L'ORDENACIÓ DEL
CENTRE DEL
POBLE
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TROBADA DE LES
PARTICIPANTS EN
EL SOPAR DE LES
ÀVIES
Les participants a la
darrera edició del Sopar de
les Àvies es reuniran el
proper dissabte 8 d'abril, al
menjador del CEIP Miquel
Martí i Pol, per compartir
un berenar.
 Aquesta serà una ocasió
per retrobar-se, parlar de
la sortida que faran
conjuntament el maig,
presentar les noves
membres de la Comissió i
pensar idees per a la
propera edició del Sopar de
les Àvies, en què se celebra
el 20è aniversari.

L'AJUNTAMENT
VOL CONTACTAR
AMB AQUELLS
VEÏNS AMB
CERTIFICAT DE
DISMINUCIÓ
L'Ajuntament vol impulsar
accions que afavoreixin la
integració de les persones
amb algun tipus de
disminució.
 En aquest sentit, vol fer
un Pla d'Accessibilitat, per
eliminar barreres
arquitectòniques i crear
espais accessibles a totes
les persones amb
dificultats de mobilitat.
 El primer pas per tirar
endavant aquestes
actuacions a través de
projectes adients a les
necessitats de la població
és conèixer quina és la
realitat de Lliçà d'Amunt.
 Per això, l'Ajuntament
necessita un registre de
persones del municipi que
tinguin el certificat de
disminució i demana a
aquestes persones que ho
facin saber a l'Ajuntament,
els matins, de 9 a 14 h, a
través del telèfon 93 841 52
25.

LLIÇÀ D'AMUNT
S'ADHEREIX A LA
XARXA LOCAL DE
PREVENCIÓ DE
DROGODEPENDÈN
CIES
Lliçà d'Amunt va signar, el
passat 15 de març,
juntament amb 116
municipis més, l'adhesió a
la Xarxa Local de Prevenció
de Drogodependències
impulsada per la Diputació
de Barcelona en
col·laboració amb la
Generalitat.
 Aquesta Xarxa té
l'objectiu de desenvolupar
un model de referència
territorial consensuat de
prevenció de les
drogodependències dels
municipis de la província de
Barcelona. També es
dissenyaran eines de gestió
comunes. A més, aquesta
xarxa facilitarà la
interconnexió i la
informació entre els
diferents municipis
integrants.

ELS ALUMNES DE
FINAL D'ESO
REBRAN UNA GUIA
D'ENSENYAMENTS
POSTOBLIGATORIS
La Xarxa Transició Escola
Treball del Vallès Oriental,
de la qual forma part Lliçà
d'Amunt, ha editat la Guia
d'Ensenyaments
Postobligatoris 06-07.
 Al nostre poble, aquesta
guia es distribuirà a través
del Punt d'Informació
Juvenil el Galliner i, a cada
alumne de quart d'ESO, a
través de l'IES Lliçà.
 D'aquesta manera, en
finalitzar l'etapa escolar
obligatòria, l'alumnat tindrà
al seu abast informació útil
per facilitar-li l'elecció de
l'etapa formativa
postobligatòria.

COMENÇA EL
PROGRAMA
VOLUNTARIS PER
LA LLENGUA
El passat dijous 9 de març,
25 persones es van aplegar
al Centre Cívic Palaudàries,
on va tenir lloc la
presentació de la primera
edició del programa
Voluntaris per la llengua a
Lliçà d'Amunt.
 L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va donar la
benvinguda als assistents i
va agrair als participants,
voluntaris i aprenents, el
fet de voler dedicar part del
seu temps (una hora a la
setmana durant 10
setmanes) a ensenyar el
català conversant i l'esforç
per voler-se integrar al
món catalanoparlant,
respectivament.
 Representants del Servei
Comarcal de Català van
explicar el projecte
Voluntaris per la llengua i
van donar orientacions tant
als voluntaris com als
aprenents. Seguidament, es
van fer els aparellaments
de voluntari i aprenent (11
parelles i un trio).
 La regidora d'Educació,
Emília Soler, va cloure
l'acte i va tornar a agrair a
tots els participants el seu
esforç a favor del català.
 El programa de
voluntariat lingüístic és un
projecte permanentment
obert. Per participar-hi com
a voluntari o aprenent, cal
emplenar una fitxa que
trobareu a l'OAC o als
centres cívics de la Serra i
Palaudàries, o bé posar-se
en contacte amb el Servei
Comarcal de Català, al tel.
93 879 41 30.
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TORNA L'ONA JOVE
L'Ajuntament està
preparant les activitats de
la segona edició de l'Ona
jove, l'oferta d'oci nocturn
per a la joventut, que es va
iniciar l'any passat.
 Enguany, les activitats
començaran un mes abans,
a final d'abril: el 29 d'abril
a l'Espai jove el Galliner; el
13 de maig al Centre Cívic
la Serra; el 27 de maig al
Centre Cívic Palaudàries; i
el 10 de juny a la Piscina
municipal. Podria haver-hi
una altra sessió a ca
l'Esteper.
 Les activitats, que tindran
lloc de 10 de la nit a 1 de la
matinada, abasten diferents
temàtiques.

E s t e l a
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 Després de la festa major,
podria haver-hi una altra
sessió d'Ona jove.

CAN XICOTA JA TÉ
UN ACCÉS
ASFALTAT
A mitjan març van acabar
les obres d'asfaltatge del
camí de Can Merlès, una
via d'entrada i sortida del
Raval d'en Xicota des de la
carretera nova de
Granollers.

E s t e l a
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 D'aquesta manera,
aquest camí s'ha aixamplat
i permet el doble sentit.
També s'ha millorat el
traçat.

EL PINAR DE LA
RIERA TINDRÀ
ARBRES NOUS

alguns incidents que van
obligar a actuar els
voluntaris de Protecció
Civil.

A mitjan març, l'empresa
adjudicatària de les obres
de la Unitat d'Actuació VII
Industrial Tenes, Obres i
Serveis Roig, va substituir
els arbres plantats fa un
any, durant les obres, els
quals no van aguantar la
sequera de final de la
primavera i de l'estiu,
malgrat el programa
quinzenal de regs que es va
fer.

 Aquesta associació va
acturar, sobretot, per
enretirar arbres caiguts
dins de cases, al mig del
carrer o sobre vehicles i per
tallar arbres a punt de
caure que podien ser
perillosos. També va
senyalitzar cables
d'electricitat caiguts i va
recol·locar contenidors
d'escombraries
arrossegats pel vent, entre
altres actuacions.

 Aquesta feina de
replantació d'arbres, tant a
les ribes del riu com al
turonet que separa el vial
industrial del Pinar de la
Riera, entra dins del
període de garantia de
manteniment de les obres.

 Les zones més afectades
pel vent van ser els barris
de Pineda Feu, el Pinar, can
Farell i el bosc de
Palaudàries.

EL BOSC DE
PALAUDÀRIES SE
SENYALITZA PER
EMERGÈNCIES
Protecció Civil ha
senyalitzat els camins del
bosc de Palaudàries amb
cartells informatius per
emergències.
 Els cartells, repartits al
llarg dels camins, tenen un
codi i els telèfons de la
Policia Local i Protecció
Civil, amb l'objectiu de
poder localitzar el lloc
exacte on es troba la
persona que truqui en cas
de necessitat, accident o
incendi.

LES VENTADES
OBLIGUEN A
ACTUAR
PROTECCIÓ CIVIL
Les fortes ventades que van
haver-hi al nostre poble el
cap de setmana del
divendres 10 al diumenge
12 de març van provocar

EL PAVELLÓ
D'ESPORTS
INCORPORA
ACTIVITATS NOVES
Des del passat mes de
març, els abonats del
gimnàs del Pavelló
Municipal d'Esports poden
gaudir de noves activitats
dirigides, d'acord amb les
noves tendències del món
del fitness, com és el cas
de les classes de batuka.
 Actualment, a més de
batuka, s'estan impartint
classes de aeròbic, steps,
gimnàstica de
manteniment, tonificació
muscular, estiraments, taitxi i ioga.
 L'horari del gimnàs és de
8 a 22 h i el preu, 26 euros
de matrícula i 26 euros més
mensuals.
Els abonats al gimnàs
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UN LLIÇANENC, A
LES SELECCIONS
CATALANES MINIS
DE BÀSQUET
Eduard Parera, d'11 anys,
jugador de bàsquet del Club
Bàsquet Lliçà d'Amunt, ha
estat un dels dotze
seleccionats per formar
part de les Seleccions
Catalanes Minis d'aquest
esport, que han de
participar als Campionats
d'Espanya de San Fernando
(Cadis), que es jugaran del
9 al 12 d'abril.

FINALITZA LA
PRIMERA PART DEL
PROJECTE DEL PLA
DIRECTOR DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Una trentena de persones,
representatives de
diferents àmbits, van
participar en una jornada
de debat sobre participació
ciutadana que va tenir lloc
el passat 10 de març.
 Aquesta jornada estava
inclosa dins del projecte del
Pla Director de Participació
Ciutadana que l'Ajuntament
està elaborant amb la
col·laboració de la Diputació
i la Generalitat.
 La presentació de l'acte
va anar a càrrec de
l'alcalde, Joaquim Ferriol,
i de la regidora de
Participació Ciutadana,
Marga Vilageliu.
 La jornada de debat va
consistir en un taller
participatiu dirigit per
l'empresa que porta el
projecte del Pla Director de
Participació Ciutadana.

KARATEQUES DE
LLIÇÀ D'AMUNT, AL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA
Els karateques de Lliçà
d'Amunt Daniel Pérez i
Noemí Rodríguez es van
classificar en tercer i quart
lloc respectivament en el
Campionat de Catalunya de
Karate celebrat el passat
mes de març a Montcada i
Reixac.

 Els participants, dividits
en tres grups, van debatre
sobre els canals de
participació a Lliçà d'Amunt
i, seguidament, es van
posar en comú els
arguments de cada grup,
d'on van sortir la realitat i
les mancances que hi ha al
nostre poble en relació a la
participació ciutadana.
 Amb aquesta jornada
finalitzava la primera part
del projecte del Pla Director
de Participació Ciutadana,
que ha recollit la visió de la
participació ciutadana de
ciutadans, polítics i tècnics

municipals.

EL CONSELL
MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DEBAT
SOBRE
PARTICIPACIÓ,
PRESSUPOSTOS I
HABITATGE
El Consell Municipal de
Participació Ciutadana es
va reunir el passat 16 de
març. En aquesta reunió,
l'empresa que realitza el
projecte del Pla Director de
Participació Ciutadana va
presentar-lo als membres
del Consell.
 D'altra banda, a petició
del Consell, l'equip de
govern va explicar els
criteris que segueix per
elaborar el pressupost
municipal i va comparar el
vigent pressupost amb el
d'anys anteriors, la qual
cosa va donar una visió de
cap a on van les polítiques
de l'Ajuntament.
 També va exposar en
quina situació es troba el
projecte del Pla
d'equipaments i habitatges
de la centralitat de la Serra
i va aclarir-ne dubtes.
J i m é n e z

El Pavelló Municipal
d'Esports també compta
amb una zona de
relaxament amb un
hidromassatge i una sauna.

Tots dos participaven en
la categoria de 12-13 anys,
Daniel a la modalitat de
Kumite masculí i Noemí a
la modalitat de Katas
femení.
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també poden gaudir de la
sala de musculació amb un
entrenament personalitzat
fet per un monitor
especialitzat.
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LLIÇÀ D'AMUNT COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
La regidora de Benestar i Família, Emília Soler, va llegir, el passat 8 de març, a les 12
h, davant de l'Ajuntament, un manifest redactat per la Diputació de Barcelona i la Federació
de Municipis de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
 Abans de llegir el manifest, la regidora va proclamar el
seu desig que no haguessin d'existir dies com aquest o com
el Dia Internacional contra la violència vers les dones, que
es va celebrar al novembre, i que hi hagués igualtat de
gèneres tant a nivell familiar com laboral.
 Dins del Pla d'Igualtat 2006 també hi havia diferents actes
programats per commemorar aquesta efemèride, com un
cinefòrum i un sopar.
MANIFEST:
8 DE MARÇ DE 2006, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
PER LA IGUALTAT, PER LA PLENA CIUTADANIA
Avui, 8 de març de 2006, ens trobem, un cop més per commemorar el que des de fa ja
algun temps, és una diada especial, el Dia Internacional de les Dones.
Aquesta celebració ens permet recordar les necessitats de les dones d'avui, les mesures
que cal incorporar a les agendes polítiques per tal d'aconseguir la igualtat real i insistir
en la necessitat de treballar conjuntament.
En aquest sentit, tenim l'obligació de seguir denunciant:
* Les múltiples discriminacions que encara pateixen les dones en l'àmbit laboral.
* Malgrat el sistema coeducatiu encara no s'ha aconseguit trencar totalment la reproducció
d'estereotips masclistes en les noves generacions.
* La lleu incorporació de l'home a les responsabilitats familiars.
* La manca de programes de difusió de les creacions culturals de la dona.
* L'ús d'un llenguatge sexista que invisibilitza l'aportació de les dones.
* La feminització de la pobresa.
* La doble discriminació de les dones immigrants.
* La xifra esfereïdora de dones víctimes de la violència de gènere.
Per tot això MANIFESTEM:
La necessitat:
* dincrementar les mesures a favor de la conciliació de la vida laboral, familiar, social
i personal.
* d'afavorir la participació política de les dones, per tal d'incorporar les necessitats i
aportacions del 50 per cent de la població.
* d'aconseguir una societat on les dones puguin exercir amb plenitud tots els seus drets
com a ciutadanes.
* d'elaborar pressupostos amb perspectiva de gènere en l'àmbit públic, per tal que les
polítiques municipals donin resposta a tota la ciutadania.
Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, hem de recordar la feina que encara
ens queda per tal d'aconseguir la igualtat real entre homes i dones i avançar en els drets
de ciutadania.
Des dels municipis seguirem treballant per assolir les fites i els compromisos adquirits
davant la ciutadania. En aquest sentit, a nivell local, s'està realitzant una gran feina,
perquè totes i tots tenim molt clar que la societat que volem és una societat igualitària,
cohesionada i solidària.
Un cop més renovem el compromís adquirit pel món local d'incorporar la perspectiva de
gènere en l'agenda política, reflex de les necessitats i les demandes de la ciutadania.
8 de març de 2006

* Vacances de Setmana Santa de l'Espai jove el Galliner:
Del 10 al 17 d'abril, ambdós inclosos.

* Blog de l'Espai jove el Galliner:

L'Espai jove el Galliner ha estrenat blog a Internet: http://elgalliner.blogspot.com. En aquest blog els
joves poden trobar informació d'activitats i propostes d'el Galliner i altres informacions d'interès per
a la joventut.

* Revista digital de l'institut:

L'IES Lliçà ha publicat la primera edició de la revista digital mensual ELI (Espai Lliçà Interactiu) realitzada
per alumnes del centre i convida la població a llegir-la i col·laborar-hi. Per accedir-hi cal adreçar-se
a: http://eli.proxarxa.net.

* Ajuts de la Generalitat per a l'adaptació o accessibilitat d'habitatges per a persones amb
disminució:
Presentació de sol·licituds: a qualsevol oficina del departament de Benestar i Família, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 18 h, fins al 3 de juliol; les oficines més properes són
al carrer de Sant Jaume de Granollers i a la plaça de Pau Casals de Canovelles. Més informació: les
oficines de Benestar i Família de la Generalitat, l'adreça electrònica www.gencat.net/benestar, la
regidoria de Benestar i Família de l'Ajuntament i la pàgina web municipal www.llicamunt.net.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURS

Dansa moderna
A partir de 16 anys.

Dies: divendres, fins al 30 de juny
Horari: de 21.30 a 22.30 h
Lloc: gimnàs del Pavelló
Municiap d'Esports
Informació i inscripcions: de
dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports. Cal portar les dades
bancàries i una fotocòpia de la
tarjeta sanitària.
Preu: gratuït, abonats al gimnàs
del Pavelló Municipal d'Esports;
30 euros mensuals, no abonats

CURSETS I TALLERS

Centre Cívic Palaudàries
Balls de saló:
- Iniciació: dijous, del 6 d'abril al
29 de juny, de 21 a 22 h
- Nivell 2: divendres, de 7 d'abril
al 30 de juny, de 21 a 22 h
Sevillanes: dimarts, de 20.30 a
21.30 h
Expressió corporal (per a petits
i grans): dilluns i dimecres, de
17.30 a 18.30 h
Aeròbic adults: dilluns
idimecres, de 18.30 a 19.30 h
Tai-txi: divendres, del 7 d'abril al
30 de juny, de 16.45 a 18 h
Iniciació al massatge shiatsu:
dimarts, fins al 4 de juliol, de 16
a 18 h
Breakdance: dimarts, del 18
d'abril al 13 de juny, de 18.30 a
19.30 h
Pròximament: reiki, iniciació al
flamenc, ioga, etc.
Més informació i inscripcions:
Centre Cívic Palaudàries, de
dilluns a divendres, de 15.30 a 22
h (tel. 93 864 60 10)

TALLERS I ACTIVITATS

Espai jove el Galliner

Dirigits especialment a joves
entre 12 i 30 anys.
Djembe:
Aprèn els ritmes de la percussió.
A càrrec de Xavi Garcia. Porta el
teu instrument. Places limitades:
entre 6 i 12 persones.
Dies: dijous, del 20 d'abril al 22 de
juny
Nivell inicial: de 20 a 21 h
Nivell avançat: de 21 a 22 h
Preu: empadronats menors de 30
anys, 24 euros; empadronats
majors de 30 anys, 42 euros; no
empadronats, 44 euros
Curtmetratges:
Pràctiques de gravació i edició.
A càrrec d'Albert Ramon. Porta
la teva càmera digital. Places
limitades: entre 6 i 10 persones.
Dies: dimarts, del 18 d'abril al 20
de juny, de 20 a 21 h
Preu: empadronats menors de 30
anys, 18 euros; empadronats
majors de 30 anys, 25 euros; no
empadronats, 26.50 euros
Dansa moderna: Hip-hop, funky
i jazz:
A càrrec de Jordi Penedès.
Places limitades: entre 6 i 12
persones.
Dies: divendres, del 21 d'abril al
16 de juny, de 17 a 18 h
Preu: empadronats menors de 30
anys, 18 euros; empadronats
majors de 30 anys, 26 euros; no
empadronats, 28 euros
Breakdance:
La cultura del hip-hop, el ball que
et trenca el cos. A càrrec de Xoco.
Dies: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Preu: empadronats menors de 30
anys, 18 euros; empadronats
majors de 30 anys, 25 euros; no
empadronats, 28 euros
Més informació i inscripcions:
Espai jove el Galliner, fins al 7
d'abril
PORTES OBERTES

Jornada de portes
obertes a les escoles
bressol municipals
Dia: dissabte 22 d'abril
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Escoles bressol municipals
l'Espurna i Palaudàries

SORTIDA

MNAC

Visita guiada.
Dia: dissabte 27 de maig
Hora de sortida: 9.30 h
Hora aproximada d'arribada: 13 h
Lloc de sortida i arribada: davant
de l'Ajuntament
Inscripcions: a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà (OAC), fins al 12 de maig.
Places limitades.
Preu: 10 euros (entrada al museu
i autobús)

LES ENTITATS
PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

4t Aniversari

Lliurament de premis del 1r
Concurs de ratolins, Exposició
de ratolins i Contes de ratolins.
Dia: divendres 7 d'abril
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: les AMPA dels CEIP

XERRADA

"La columna vertebral,
la clau del teu benestar"

A càrrec de Marc Bony, doctor
en quiropràctica als Estats Units.
Dia: divendres 21 d'abril
Hora: 19 h
Lloc: Sala polivalent del recinte
municipal els Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes

