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Lliçà cap amunt
És del tot evident que la nostra comarca i tota la
regió metropolitana necessita una millora en les
comunicacions i un replantejament de les seves
prioritats, replantejament que ha de permetre'ns
de passar del sistema radical de grans
infraestructures a un sistema en xarxa que faciliti
la comunicació d'un territori que viu d'una
interrelació d'igual a igual entre ciutats i no
exclusivament en relació de dependència de
Barcelona.
El Quart Cinturó es presenta ara com a via de
connexió entre pobles i ciutats que tenen una bona
comunicació nord sud, cap a Barcelona, però amb
una connexió nefasta d'est a oest. Això és així perquè
aquestes carreteres no han rebut inversions de
millora durant els darrers 50 anys.
Que cal millorar la connexió transversal al Vallès
és una evidència. Però que la millor o l'única manera
de fer-ho sigui mitjançant un nou cinturó, no és
veritat, en absolut. El fet que el Vallès hagi anat
creixent al llarg dels corredors d'infraestructures
i no mitjançant sistemes urbans potents fa que sigui
una obvietat que la millor manera de servir el
territori és el desdoblament i la millora radical de
les carreteres existents i no l'obertura de nous
territoris amb unes vies de circumval·lació en mig
de boscos i lluny dels nuclis urbanitzats. En
particular, la carretera de Caldes a Granolers i de
Bigues a l'Ametlla, així com la línia ja existent entre
Sabadell i Granollers (C155) són vies que necessiten
una millora total. Sens dubte aquesta solució és
econòmicament i ecològica més viable.
El traçat d'aquesta autopista amenaça de pertorbar
la vida dels veïns d'alguns dels barris més poblats
del nostre municipi, a banda del perjudici objectiu
sobre el nostre patrimoni natural. Can Rovira,
Pinedes del Vallès, Ca l'Artigues, Can Farell, Pineda
Feu, la Cruïlla, El Pla i El Pinar poden quedar tocats
per l'impacte paisatgístic, acústic i ambiental d'una
via que passarà a ser de les més transitades de la
comarca.
El territori de Lliçà ha patit, al llarg dels anys, la
urbanització desordenada i la fragmentació del
nostre espai natural. A dia d'avui no podem deixar
de fer sentir la nostra veu davant d'un nou element
que ve a pertorbar les nostres cases i el nostre
entorn. El nostre poble ha de ser escoltat abans
que es presenti la decisió definitiva del traçat
d'aquesta nova infraestructura.
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LA MASIA DE CA
L'OLIVERES JA ÉS
MUNICIPAL
La masia de Ca l'Oliveres,
on s'ha de construir la
biblioteca municipal, i els
terrenys i els vials que
l'envolten (3.511,58 metres
quadrats) ja són
municipals.
 L'Ajuntament ha aprovat
definitivament la
reparcel·lació de la Unitat
d'Actuació II Ca l'Oliveres.
 D'aquesta manera, tot és
a punt per convocar el
concurs per adjudicar les
obres d'urbanització de la
zona.

L'EDIFICI
MUNICIPAL DEL
CARRER DE FOLCH
I TORRES ACOLLIRÀ
L'AJUNTAMENT I
EL CASAL D'AVIS
L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) ha convocat
un concurs d'idees per a la
rehabilitació de l'edifici
municipal del carrer de
Folch i Torres, que
actualment acull el CEIP
Miquel Martí i Pol, per tal
d'ubicar-hi el Casal d'Avis
i l'Ajuntament. El Casal
d'Avis ocuparà l'espai de
l'actual menjador escolar,
ampliat i reformat, i
l'Ajuntament, la resta de
l'edifici.
 Actualment, el Casal
d'Avis està situat en un
edifici de lloguer, el
contracte del qual finalitza
properament. D'altra
banda, l'actual edifici de
l'Ajuntament té una manca
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generalitzada d'espais, que
fa necessària una nova
ubicació amb certa
urgència.
 En un futur proper, el
carrer de Folch i Torres es
convertirà en un important
eix cívic, des de la Biblioteca
municipal fins al Parc de
can Godanya.

LLIÇÀ D'AMUNT,
AMB BOLÍVIA
Aquest mes de maig, Lliçà
Solidari i l'Ajuntament
sensibilitzaran la població
envers el projecte solidari
amb el qual Lliçà d'Amunt
coopera aquest any:
"Desenvolupament
productiu a les comunitats
camperoles de Choromomo
i Uyuni (Bolívia)".
 Les escoles celebraran la
Setmana Solidària, del 2 al
5 de maig, amb diferents
activitats, organitzades per
Lliçà Solidari.
 Lliçà Solidari també té
preparades dues activitats
per al dissabte 6 de maig:
una demostració de balls
bolivians a càrrec del grup
Tinkuna i d'escolars del
poble, que acabarà amb una
xocolatada; i un sopar
multicultural, a base de
tastets de menjars d'arreu,
però especialment de
Bolívia, que elaboraran
bolivians del poble, i que
comptarà amb la
presentació del projecte
solidari d'enguany.
 D'altra banda,
l'Ajuntament ha organitzat,
per al dissabte 20 de maig,
una tringular de futbol
entre immigrants residents
a Lliçà d'Amunt i

treballadors de
l'Ajuntament.
Paral·lelament, hi haurà
tallers interculturals. Per
aquest mateix dia,
l'Ajuntament també ha
organitzat un concert a
càrrec d' El sobrino del
diablo. I, del 15 al 19 de
maig, l'Espai Jove El
Galliner acollirà l'exposició
"Fem el món la terra de
tothom" de l'ONG Mans
Unides.

LA REPARACIÓ DEL
CLAVEGUERAM DEL
CARRER JOSEP
MARIA DE
SEGARRA, A PUNT
L'Ajuntament ha adjudicat
les obres de reparació del
clavegueram, per a la
reconducció d'aigües
subterrànies, al carrer de
Josep Maria de Segarra, de
Can Salgot.
 El concurs s'ha adjudicat
a la unió temporal
d'empreses Drenatges
Urbans del Besòs SL i
ACSA.

MILLORES AL
BARRI DE SANT
JOAN
L'Ajuntament ha asfaltat el
carrer de Sant Joan i el
xamfrà d'aquest carrer
amb el de Baronia de
Montbui.
 D'altra banda, en el parc
infantil d'aquest barri es
renovaran els jocs infantils
i els bancs. També s'hi farà
una entrada pel carrer de
Baronia de Montbui.

NOU MATERIAL PER
A LA BRIGADA
La Brigada Municipal
d'Obres ha comprat,
darrerament, una
retroexcavadora i un camió.

 El termini d'execució de
les obres és de dos mesos.

 Així s'amplia la flota de
vehicles de la Brigada.

COMENCEN LES
OBRES DEL CARRER
DE SALA AMBRÒS I
PAU CLARIS

LLIÇÀ D'AMUNT
S'IMPLICA EN LA
TRANSICIÓ
EDUCACIÓ TREBALL DELS
JOVES

L'empresa Leiro durà a
terme les obres de
renovació de serveis i
l'asfaltatge dels carrers de
Sala Ambròs i de Pau
Claris.
 D'aquesta manera,
s'obrirà una nova via de
circumval·lació des de
l'avinguda dels Països
Catalans, passant pel
carrer de Pau Claris, fins
al carrer d'Anselm Clavé.

Lliçà d'Amunt va participar
en la segona trobada de la
Xarxa TET (transició
educació-treball) del Vallès
Oriental, que es va fer el
passat 26 d'abril a Parets
del Vallès.
 L'objectiu de la Xarxa TET
del Vallès Oriental, creada
al gener del 2005, és
compartir, intercanviar,
potenciar i millorar els
diferents aspectes que
faciliten el procés de
transició a la vida activa de
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les persones joves.
 En aquesta segona
trobada, la regidora
d'Educació, Emília Soler, va
presentar la conferència
"Territoris responsables"
que va anar a càrrec de
Josep Mª Canyelles,
consultor i professor de la
Fundació Pere Tarrés de la
Universitat Ramon Llull.
D'altra banda, la tècnica
d'Educació va participar en
la presentació dels
objectius, el funcionament
i el pla de treball 2006-2007
de la Xarxa TET del Vallès
Oriental.

L'INSTITUT ACULL
LES PRIMERES
JORNADES
ESPORTIVES DE LA
VALL DEL TENES
L'alumnat de primer d'ESO
dels instituts de la Vall del
Tenes participarà, el
divendres 12 de maig, de 9
a 13 h, a l'IES Lliçà, en les
Primeres Jornades
Esportives de la Vall del
Tenes, organitzades pels
instituts dels quatre
municipis de la
mancomunitat. L'objectiu
d'aquestes Jornades és la
pràctica esportiva i la
potenciació dels seus
valors.
 Les Jornades, que
comptaran amb la
participació de prop de 300
alumnes, no seran
competitives entre instituts,
sinó que cada institut podrà
formar diferents equips que
podran enfrontar-se entre
ells. Els equips seran
mixtos.

 Els esports que s'hi
practicaran seran: vòlei,
futbol 7, bàsquet, bicicleta
tot terreny, cros i tennis
taula. Simultàniament a
les competicions, es faran
sessins de batuka i karate.
 Els ajuntaments de la
Vall del Tenes, per mitjà
de les respectives
regidories d'Esport,
col·laboren en les
Jornades cedint espais i
facilitant infraestructura.
També hi col·laboren
entitats esportives locals i
Protecció Civil.
 Els organitzadors tenen
la intenció de celebrar més
edicions d'aquestes
Jornades a cadascun dels
municipis de la
Mancomunitat de la Vall
del Tenes i no
necessàriament a nivell
escolar.

UN PILOT
LLIÇANENC AL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE
MOTOCICLISME
El pilot de Lliçà d'Amunt
Tete Martínez participa,
amb l'equip motociclista
Racc-Derbi, en el
campionat de Catalunya de
Motociclisme, amb una
Derbi de 125 cc.
 El campionat va
començar el passat 23
d'abril, acabarà el 12 de
novembre i es disputa en
els circuits de Montmeló,
Albacete i València.

ÈXIT DEL CLUB DE
BÀSQUET A
FRANÇA
L'equip infantil masculí del
Club Bàsquet Lliçà
d'Amunt va proclamar-se
campió del Torneig
Internacional d'Orchies
(França), que es va
desenvolupar del 15 al 17
d'abril, amb la presència
de jugadors nascuts el
1991 i 1992.
 L'equip lliçanenc es va
enfrontar amb equips de
França, Polònia, Holanda,
Romania i Bèlgica.
 A més, els lliçanencs van
rebre el premi a
l'esportivitat i un jugador
del CB Lliçà d'Amunt, el
trofeu MVP.

EL RACÓ DEL
CONTE CELEBRA EL
QUART ANIVERSARI
El Racó del conte, que
organitzen mensualment
les AMPA de les escoles, va
celebrar, el mes passat, el
quart aniversari.
 Per commemorar
aquesta efemèride, el Racó
del conte de l'abril va ser
especial i es van explicar
contes sobre ratolins, ja
que la mascota d'aquesta
activitat és un ratolí.
 També hi va haver un
concurs de dibuixos de
ratolins, adreçat als
escolars des de P-3 fins a
2n de Primària. Aquest
concurs, que va tenir una
cinquantena de
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participants, va premiar
amb llibres de contes sobre
ratolins un escolar de cada
curs.
 Una exposició de dibuixos
de ratolins fets per gent del
poble va ambientar l'acte.

Laura Bartuilli

 Els assistents a la
celebració del quart
aniversari del Racó del
conte també van rebre un
punt de llibre amb el ratolí
de protagonista com a
obsequi. Hi ha quatre punts
de llibre diferents amb el
ratolí, que s'ofereixen a les
persones que van a la
biblioteca a demanar
llibres en préstec.

ÈXIT DE
PARTICIPACIÓ EN
ELS ACTES DE
SANT JORDI
El regidor de Cultura, Josep
Camps, valora molt
positivament el
desenvolupament de tots els
actes programats per
celebrar la Festa de Sant
Jordi d'enguany, que
considera que "han estat
dignes i distrets alhora i han
tingut un públic força
nombrós".

 Un acte especialment
concurregut va ser la
recuperada Cercavila del
Drac, organitzada per
l'ateneu l'Aliança amb la
col·laboració de les escoles,
on van participar més de
dos-cents alumnes.
 De la Mostra Cultural, cal
destacar les actuacions de
gitanes i del Grupo de coros
y danzas San Juan Bautista
d'Albacete, convidat pel Ball

de Gitanes. Aquest grup
folklòric, segons el regidor
de Cultura, va oferir un
espectacle de primera
qualitat, variat i extens. A la
Mostra Cultural,
organitzada per les entitats
culturals del municipi amb
la col·laboració de
l'Ajuntament, les
associacions es van donar
a conèixer a tota la
ciutadania fent
demostracions de les
activitats que duen a terme.

 Uns esquetxos de teatre a
càrrec de l'Associació Dones
del Tenes va tancar amb
humor la Mostra Cultural.
 El regidor de Cultura,
Josep Camps, agraeix la
implicació de les entitats
participants i la
col·laboració de la Comissió
de Festes, de la cuinera
Maria Puig, dels membres
de l'Aliança i de tota la gent
que ha participat en els
actes de Sant Jordi.

 A més de les actuacions
de la Coral l'Aliança i del
seu grup d'havaneres Veles
al Vent, cal destacar
especialment la presentació
de la nova Colla de Diables,
que va aprofitar l'ocasió per
atraure més membres.
 També cal remarcar que
l'Ajuntament va presentar
la Guia d'Entitats que ha
editat, que recull totes les
entitats culturals,
esportives, juvenils, de gent
gran, cíviques, socials, etc.
existents al municipi.
 Durant el cap de setmana
de Sant Jordi, també va
haver-hi teatre, organitzat
per l'ateneu l'Aliança.
"Subterranean Art
Expression o Les putes
d'Amsterdam" va ser,
segons Camps, un
espectacle eclèctic, d'una
gran originalitat, que
combinava diferents formes
d'expressió artística i que
sorprenia el públic en cada
racó i en cada moment.
 Del diumenge, el mateix
dia de Sant Jordi, cal
destacar la ballada de la
Colla de Gegants i la
cantada de Caramelles a
càrrec del Cor Claverià,
però sobretot
el concert de l'Escola
Municipal de Música
l'Aliança. També hi va haver
una sortida a peu i en BTT
organitzada per la UEC Vall
del Tenes i BTT Lliçà
d'Amunt Concos.

UN VEÍ DE SANT
FOST GUANYA EL
LLETRAFERIT
La Diada de Sant Jordi
d'enguany també va comptar
amb el lliurament de premis
de la VI edició del concurs
literari bianual Lletraferit,
organitzat per l'ateneu
l'Aliança.

 S'hi van presentar 69
contes d'escriptors d'arreu
dels Països Catalans.
 El regidor de Cultura,
Josep Camps, va ser
l'encarregat de lliurar el
primer premi, de 900 euros,
al guanyador: David Marín,
periodista de Sant Fost de
Capcentelles. Durant l'acte,
es va llegir el conte
guanyador, "Manobens" amb
l'acompanyament musical
de Meritxell Català, alumna
de l'Escola Municipal de
Música l'Aliança.
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LA DARRERA PROPOSTA DEL IV CINTURÓ PASSA PER LLIÇÀ
DAMUNT
A principis dabril, es va donar a conèixer lestudi de nou traçat del IV Cinturó, entre Granollers
i Martorell, que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va
encarregar a lenginyer Manuel Herce. Tot i que és només un estudi, i no una proposta en
ferm, el nou traçat té moltes possibilitats de convertir-se en realitat perquè afecta menys
municipis que abans. Ara bé, aquesta vegada la proposta toca de ple a Lliçà dAmunt.
El nou traçat del IV Cinturó va més al sud que lanterior. Venint de lest, del costat de Granollers,
davalla pel mig dels camps de Ca lAmell, a tocar lermita de Santa Justa, travessa el riu i
segueix paral·lela a la carretera de Caldes, uns metres més al sud. Passa pel darrera del
CAP, travessa la carretera de Lliçà a Santa Eulàlia a pocs metres de la Cruïlla i senfila
resseguint, pel sud, el barri de Pineda Feu. Després travessa el torrent Merdans abans
denfilar-se cap al barri de Ca lArtigues que passa a tocar pel nord. Finalment, lautovia
sendinsa dins els boscos de Palaudàries, que travessa de banda a banda, fins arribar al barri
de Can Rovira, que voreja pel nord abans darribar a la vall de Caldes.
LAjuntament ha sol·licitat a la Generalitat lestudi complet per poder valorar la proposta a
una escala més detallada i conèixer limpacte real talussos, viaductes, etc. del trajecte.
Tanmateix, no escapa a ningú que aquest traçat separa els barris de Can Farell, Pineda Feu
i el Pinar de la resta, sacosta molt als barris de Ca lArtigues i Can Rovira i fragmenta bona
part dels millors espais naturals i patrimonials del municipi com Ca lAmell, Santa Justa, el
pla del Tenes, els turons del camí vell de Caldes, el torrent Mardans i els boscos de Palaudàries.
El passat dia 19 dabril, lAjuntament va presentar una al·legació al Pla dinfraestructures del
transport que la Generalitat està tramitant en la qual va posar de manifest la seva posició
contrària a aquesta proposta per les raons esmentades i daltres pròpiament de concepte.
En primer lloc, de nou, es proposa un nou traçat en lloc daprofitar una infraestructura existent.
En segon lloc, de nou, es proposa aquest eix pel terç nord del Vallès Oriental que és el territori
de menor demanda i que més risc corre de patir un esclat urbanístic com a conseqüència de
lobertura de nous territoris per part daquesta infraestructura. LAjuntament defensa que
leix ha de passar per la part central de la comarca, mitjançant el desdoblament i millora de
la carretera C-155 entre Granollers i Sabadell, que és la zona de major demanda (concentració
de polígons industrials i població) i més consolidada pel que fa al desenvolupament urbanístic
(ja va créixer en el seu moment). En tercer lloc, a escala local, no sentén que en lloc de
millorar la carretera C-1415b de Granollers a Caldes de Montbui es proposi construir un nou
traçat paral·lel, a no més de dos-cents metres.
En conseqüència, lAjuntament de Lliçà dAmunt ha sol·licitat a la Generalitat que aquesta
infraestructura se substitueixi per la millora de la xarxa viària existent. En concret, que es
proposi com alternativa la millora en tot el traçat actual de la C-155 des de Granollers a
Sabadell i de la C-1415b, de Caldes de Montbui fins lenllaç amb la C-17 i la Ronda Nord de
Granollers. També que es reforci el ferrocarril de forma que el desdoblament de la línia
ferroviària del Nord, entre Montcada i Vic, i el nou traçat orbital entre Vilanova i Mataró per
Granollers gaudeixin duna prioritat superior i sexecutin amb anterioritat en el temps a
qualsevol nova infraestructura viària.
El consistori de Lliçà està governat per unes forces polítiques que van signar lacord del Tinell
el qual implícitament no recull aquesta infraestructura, com és prou conegut de tothom,
mentre sí que demana revisar les carreteres de comunicació entre les ciutats del segon
cinturó metropolità. I aquesta és la posició de l'Ajuntament.

Terrenys entre Ca l'Artigues i Can Farell

Terrenys de Ca l'Amell

Palau

Can Rovira

CAP

Canovelles

Nou traçat del IV Cinturó sobre el plànol: venint de Granollers, passa pel mig dels camps de Ca l'Amell, a tocar de Santa
Justa, va per darrera del CAP, a pocs metres de la Cruïlla, i s'enfila cap a Ca l'Artigues, que voreja pel nord. Finalment,
travessa els boscos de Palaudàries fins arribar a Can Rovira, que voreja pel nord, i arriba a la vall de Caldes.

Caldes

Santa Eulàlia

notícies

* Unitat Mòbil de Teleassistència:

L'empresa Sergesa, que presta el Servei local de teleassistència, ubicarà una unitat mòbil, el dimarts 2 de
maig, a partir de les 13.30 h, davant de l'Ajuntament, per informar d'aquest servei a totes les persones que
ho desitgin.

* No es pot encendre foc:

Segons el decret 64/1995 no es pot encendre foc per qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat,
en els terrenys forestals siguin o no arbrats i a la franja de 500 metres que els envolta fins al 15 d'octubre.

* Campanya informativa de requisits mínims exigibles a tot tipus d'establiment comercial:

L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona ha dut a terme una campanya informativa
perquè els establiments comercials compleixin una sèrie de requisits mínims: exhibició de l'horari comercial,
disposició de fulls oficials de reclamació, exhibició dels preus de les mercaderies, etc.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS
2006-2007

Escoles bressol
municipals

Període: del 2 al 15 de maig
Escola bressol municipal
l'Espurna: telefonar-hi
prèviament, fins al 15 de maig,
de 10 a 11 h i de 13 a 14 h; tel. 93
841 53 31
TEATRE

"Natura morta"

A càrrec de la Companyia Teatre
de Ponent.
Dia: divendres 12 de maig
Hora: 22 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Venta d'entrades: a taquilla, el
mateix dia
Preu: 6 euros
ONA JOVE

Nit cyber

Discoteca mòbil, lan party,
playstation, perruqueria, etc.
Dia: dissabte 13 de maig
Horari: de 22 a 1 h
Lloc: Centre Cívic la Serra
PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS
2006-2007

Escola Municipal de
Música l'Aliança

Dies: fins al 19 de maig
Lloc: Escola Municipal de Música
l'Aliança
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)

SORTIDA

Bosc vertical (DosriusCanyamars)

"Un espai de lleure en el medi
natural, un entorn privilegiat on
practicar i gaudir de l'esport i
l'aventura, un viatge al misteri del
bosc".
Dia: dissabte 3 de juny
Inscripcions: fins al 5 de maig
Preu: 30 euros (entrada i autocar)

LES ENTITATS
PROPOSEN:

gratuït; no socis: adult, 10 euros;
família, 20 euros); dinar (menors,
6 euros; adults, 12 euros)
Organitza: Club BTT Lliçà
d'Amunt Concos
ACTIVITAT ESPORTIVA

I Jornades Esportives
de la Vall del Tenes

Per a alumnes de 1r d'ESO dels
instituts de la Vall del Tenes.
Dia: divendres 12 de maig
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: IES Lliçà
Organitza: els IES de la Vall del
Tenes

RACÓ DEL CONTE

Contes

EXCURSIÓ

Dia: divendres 5 de maig
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
Organitza: les AMPA dels CEIP

Dia: dissabte 13 de maig
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99), fins al 6
de maig
Preu: 30 euros, sòcies; 32 euros,
no sòcies
Organitza: Associació Dones del
Tenes

A càrrec de les joves lliçanenques
Rocio Vidal i Sandra Salvatierra.

ACTIVITATS

Activitats solidàries
Dia: dissabte 6 de maig
Balls bolivians i xocolatada:
A càrrec del grup Tinkana i
d'escolars del poble.
Hora: 17 h
Lloc: plaça de Catalunya
Sopar multicultural i presentació
del projecte solidari d'enguany:
A base de tastets de menjars d'arreu,
però especialment de Bolívia,
elaborats per bolivians del poble.
Hora: 21.30 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: Lliçà Solidari
SORTIDA AMB BTT

Baix Ebre

Ruta per la via desmantellada entre
Horta de Sant Joan i Tortosa, via
verda que transcorre pel paisatge
dels Ports de Tortosa Beseit.Dos
recorreguts: 19 i 48 quilòmetres
(baixada i pla). Dificultat: baixa i
mitjana.
Dia: diumenge 7 de maig
Hora de sortida: 7 h
Lloc de sortida: Piscina municipal
Inscripcions: fins al 3 de maig
Preu: desplaçament en bus (socis,

Girona: "Temps de
flors"

CURS

Iniciació a l'alpinisme
(nivell 1)

Curs per aprendre a moure's
correctament sobre la roca, el
glaç i el terreny mixt. Sessions
teòriques i pràctiques. Instructors
membres de l'Escola Catalana
d'Alta Muntanya (ECAM).
Dies: 3, 7, 10, 13-14, 17, 21 i 24 de
maig
Hora: 21 h
Lloc: UEC Vall del Tenes
Més informació i inscripcions:
UEC Vall del Tenes
Organitza: UEC Vall del Tenes
CURS

Orientació i
interpretació de mapes
i GPS (nivell 1)

L'objectiu del curs és potenciar,
estimular i donar a conèixer que
és l'orientació, els instruments i
els mètodes bàsics de les
tècniques d'orientació per a la
pràctica de l'excursionisme.
Instructors membres de l'Escola
Catalana d'Alta Muntanya (ECAM).
Dies: 3, 4, 10 i 11 de juny
Més informació i inscripcions:
UEC Vall del Tenes
Organitza: UEC Vall del Tenes

