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Lliçà cap amunt
Els equipaments de la zona de Palaudàries
van creixent.
Lestabliment dels serveis de proximitat
als usuaris farà properament un nou pas
amb la construcció de la nova deixalleria,
que servirà per als barris de ponent del
municipi, principalment Can Rovira, Can
Roure, Palaudalba, Can Salgot, Mas Bo,
Can Lledó, i també part de Pinedes del
Vallès.
Recordem que lactual instal·lació està a
lest de Lliçà, a la zona del Pla, cosa que
fa incòmode i complicat laccés a aquest
servei a bona part de la població. A més,
la política de foment de lús daquest
equipament lha portat al límit de capacitat
en molts moments.
La nova deixalleria de Palaudàries se
situarà als terrenys del camí de Palau, en
la connexió entre els barris de Can Rovira
i la centralitat de Palaudàries.
Aquests terrenys tenen lavantatge destar
en una zona propera a tota la centralitat,
però a molta distància dels habitatges i
altres equipaments.
Es tracta de terrenys de cessió del Pla
Parcial de Can Rovira Sud, que es va
urbanitzar lany 1999. Per situar
lemplaçament, saprofitarà laccés i el
camp que queda envoltat de bosc que hi ha
en aquests terrenys.
Lequipament disposarà duna deixalleria
d'entre 1200 a 1400 m2, amb accés a
diferent nivell per millorar laccessibilitat
als contenidors, i també diposarà d'una
nau on es guardaran els vehicles dels
serveis de neteja viària i recollida
descombraries.
Amb aquest nou equipament el municipi
disposarà de dues deixalleries , entre les
quals podran triar els usuaris, segons que
els sigui més còmode.
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L'AJUNTAMENT
ADAPTA EL MODEL
DE POLICIA DE
PROXIMITAT A
LLIÇÀ D'AMUNT
La Policia Local ha elaborat
un Pla estratègic de policia
de proximitat, amb
l'objectiu d'adaptar aquest
model policial a Lliçà
d'Amunt, tenint en compte
les característiques
específiques del municipi,
sobretot l'extensió del
terme municipal.
 Aquest pla estratègic
estableix diferents punts
dels barris del poble,
susceptibles de concentrar
un nombre important de
persones de manera
habitual, tal i com poden
ser escoles, centres cívics,
zones comercials, etc.
 Les principals actuacions
són les següents: seguretat
ciutadana, ordre públic,
recollida d'informació
d'interès policial, control
de seguretat integral,
assessorament i
informació als ciutadans,
recollida de queixes i
suggeriments, ordenació i
regulació del trànsit i
control d'absentisme
escolar.
 Per desenvolupar una
línia d'actuació en matèria
de policia de proximitat
eficaç, que tingui en
compte els suggeriments i
les queixes dels ciutadans,
cal estipular uns punts de
recollida d'aquest tipus
d'informació i, per tant, es
proposa la instal·lació de
bústies de recollida de
queixes i/o suggeriments a
diferents llocs.
 També s'estableix un
sistema de contacte amb
persones grans i/o
necessitades, mitjançant
trucades telefòniques
periòdiques, per saber-ne
l'estat de salut, necessitats,
problemes, etc.
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 A més, es proposa la
creació de la Junta Local
de Seguretat, un programa
d'entrevistes amb els
presidents de les
associacions de veïns i de
comerciants, i un programa
periòdic de publicacions de
notícies, estadístiques,
consells, etc., al butlletí i a
altres mitjans de
comunicació, entre altres
estratègies.

REOBERTURA DE
LA CARRETERA DE
PALAUDÀRIES
En el moment de tancar
aquesta edició de l'Ei!, estava
previst de tornar a obrir al
trànsit la carretera de
Palaudàries, un cop reparat
el pont esfondrat i asfaltat el
tram de la calçada. Atès que
es tractava d'un torrent, els
ajuntaments afectats van
tramitar-ne la reparació
urgent davant l'Agència
Catalana de l'Aigua.
 Recordem que la forta
pluja que va caure a mitjan
setembre va provocar
l'esfondrament d'un pont del
tram del vial que uneix els
barris de Palaudàries amb
la carretera C-155 de
Granollers a Sabadell; una
via situada en terrenys de
Lliçà de Vall i Parets del
Vallès, però molt utilitzada
pels veïns de Lliçà d'Amunt,
ja que es tracta del principal
accés als barris de
Palaudàries.

EL CARRER DE
JOSEP LLIMONA ES
TANCA PER OBRES
El carrer de Josep Llimona,
del barri de Ca l'Esteper
romandrà tancat al trànsit
fins que hi finalitzin les
obres a mitjan novembre.
 El carrer de Josep
Llimona es va tancar al
trànsit a final d'octubre

per tal de facilitar la
realització de les obres que
s'estan portant a terme en
el carrer.
 Com a mesura
provisional, mentre durin
les obres s'ha habilitat el
carrer de La Pineda, que
pertany al muncipi de Lliçà
de Vall, i que s'ha fet de
doble sentit per tal de
desviar el trànsit de
vehicles que circulaven
habitualment pel carrer de
Josep Llimona.
 Les obres que s'estan
fent en aquest carrer són
de renovació de la xarxa
d'aigua potable, de
l'enllumenat públic i
d'asfaltat i està previst que
finalitzin a mitjan mes de
novembre, si el temps ho
permet.

L'AJUNTAMENT
APROVA ELS AJUTS
ESCOLARS PER AL
CURS 2006-2007
Com cada any,
l'Ajuntament donarà ajuts
escolars per a menjador,
material, sortides escolars,
activitats extraescolars i
escola bressol.

 En referència a les
beques per a escola
bressol, de les 11
sol·licituds rebudes,
l'Ajuntament n'ha aprovat
8, amb un cost de 7.920
euros.
 Els criteris que
l'Ajuntament segueix per
valorar aquests ajuts varien
segons el tipus, però, en
general, es té en compte la
situació econòmica i social
de la família.

L'AJUNTAMENT
TREU A CONCURS
LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE LA
PISCINA COBERTA
 L'Ajuntament ha convocat
un concurs públic per a la
redacció del Projecte de la
piscina municipal coberta.
 La piscina coberta se
situarà al costat de la
piscina descoberta, en el
Parc Esportiu del Tenes.
Serà de 25 metres, i el
projecte també preveu la
construcció d'una graderia,
a més d'una piscina petita.

 De les 123 sol·licituds
rebudes d'ajuda escolar
per a menjador, el Consell
Comarcal n'ha aprovat 69 i
l'Ajuntament, 11. Això
suposa un total de 28.924
euros.

 En aquest complex
esportiu, també s'hi
ubicarà un gimnàs, amb
dos espais, un per a
màquines de treball
muscular i cardiovascular
i l'altre per a activitats
esportives dirigides. A més,
hi haurà una zona
d'hidromassatges.

 Per a material, hi ha
hagut 131 sol·licituds, de
les quals l'Ajuntament n'ha
aprovat 87, cosa que
representa 3.348,31 euros.

 El projecte inclou un barrestaurant, amb entrada
des del carrer i vista a la
piscina coberta, i la
remodelació dels vestuaris.

 L'Ajuntament també
ajudarà 61 alumnes, dels
127 que ho han sol·licitat,
en concepte de sortides
escolars. I 60 alumnes
més, de 81 sol·licituds, per
a fer activitats
extraescolars. El cost se
sabrà al final de curs.

 Unes plaques solars
captaran energia per
escalfar l'aigua sanitària i
preescalfar l'aigua de la
piscina.
 El cost d'aquest projecte
s'estima en més de 4
milions d'euros, i podria
ser una realitat en un parell
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d'anys, si els mecanismes
de finançament que està
negociant l'equip de govern
es concreten en els termes
previstos.

L'ESPAI JOVE
INCORPORA UNA
ALTRA
DINAMITZADORA
Seguint les directrius del
Pla local de joventut, la
regidoria de Joventut s'està
dotant de més recursos
humans.
 D'aquesta manera, a més
del tècnic de joventut i la
dinamitzadora actuals, a
partir del novembre,
comptarà amb una segona
dinamitzadora.
 Les funcions de les
dinamitzadores juvenils
són dinamitzar l'Espai Jove
El Galliner, programar
activitats juvenils i atendre
els joves.

novembre, a les 6 de la
tarda, al Pavelló Municipal
d'Esports tindrà lloc una
xerrada de la FaPaC
(Federació d'Associacions
de Pares d'Alumnes de
Catalunya).
 Aquest mes de novembre
estan previstes les
eleccions al Consell
Escolar de Centre, i amb
aquest acte es pretén que
els pares prenguin
consciència de la
importància que té formarne part, ja que és el màxim
òrgan de participació del
centre, on estan
representats els diferents
sectors de la comunitat
educativa.
 Elponent de la xerrada
serà Joan Jordi Rossell,
president de la FaPaC, i
estarà acompanyat de la
regidora d'Ensenyament
Emília Soler.

 Amb la nova incorporació,
es pretén impulsar el Punt
d'Informació Juvenil (PIJ).
També s'obre la possibilitat
d'ampliar l'horari de l'Espai
Jove als caps de setmana.
 L'Espai Jove El Galliner
està adreçat a nois i noies
entre 12 i 30 anys.

COMENCEN LES
ACTIVITATS DEL
PLA D'IGUALTAT
L'Ajuntament, com cada
any i dins el Pla Municipal
d'Igualtat d'Oportunitats, ja
té enllestida la
programació per als mesos
de novembre i desembre.

ES CONVOCA UNA
XERRADA SOBRE
LES ELECCIONS AlS
CONSELLS
ESCOLARS DE
CENTRE
El proper dimarts 7 de

 Dins dels actes
programats destaquen les
activitats del dia 25 de
novembre, Dia
Internacional Contra la
Violència Vers les Dones, i
les que es duen a terme als
centres cívics de
Palaudàries i La Serra.
 El tríptic informatiu del
Pla Municipal d'Igualtat
d'Oportunitats el rebreu a
totes les cases a partir de

l'1 de novembre, i també el
podeu consultar a la pàgina
web municipal:
www.llicamunt.cat.

REUNIÓ
D'ALCALDES I
DIPUTATS AL
CENTRE CÍVIC DE
PALAUDÀRIES
El passat divendres 6
d'octubre l'alcalde de Lliçà
d'Amunt, Joaquim Ferriol,
juntament amb diversos
alcaldes que comparteixen
amb el nostre municipi la
problemàtica de la dispersió
territorial, van fer una sessió
de treball amb els diputats
Joan Puigcercós, Oriol
Amorós i Pere Vigo.

Després d'una explicació
del cas concret del nostre
poble, es va fer un
recorregut pel municipi
amb la línia LA1 del
transport urbà fins al
Centre Cívic de
Palaudàries, per mostrar
la nostra realitat territorial.
Entre les peticions i
demandes que van sorgir
en l'acte destaca la
problemàtica del
creixement territorial
dispers i les dificultats que
sen deriven. Tots els
alcaldes van coincidir en la
necessitat de destinar
recursos econòmics
dacord amb el grau de
dispersió, per tal d'afrontar
aquest problema. També
es va demanar que es
concretés la normativa
sobre la realització de
franges de protecció contra
incendis, per tal d'evitar les
polèmiques ciutadanes que
es generen.
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ÈXIT LLIÇANENC,
EN UN CAMPIONAT
DE CATALUNYA DE
KARATE
El karateca lliçanenc David
Sánchez Carrasco, del Club
Shorin-Ryu de Lliçà
d'Amunt, ha guanyat el
Campionat de Catalunya de
Karate Goshin-Contac, en
la categoria de 8-9 anys
masculí, celebrat el passat
30 de setembre a Terrassa.
 En la mateixa categoria,
però femenina, la karateca
lliçanenca Ainhoa Montero
Rodríguez, del mateix club,
es va classificar en segon
lloc.
 La resta de competidors
del club de karate de Lliçà
d'Amunt es van classificar
en quarts i cinquens llocs.

ES DEFINEIX EL
REGLAMENT DE
FUNCIONAMENT
DEL CONSELL
MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
El passat 5 d'octubre es va
reunir el Consell Municipal
de Participació Ciutadana
al Centre Cívic de
Palaudàries i es va definir
el reglament de
funcionament d'aquest
òrgan.
 El Reglament d'aquest
òrgan de participació es va
treballar en una altra
sessió del Consell, en la
que es va portar a terme
un taller per fer propostes
sobre el contingut que
havia de tenir el document.

 Una de les aportacions
que s'han fet ha estat la
denominació d'aquest
òrgan com a Consell de
Poble, ja que es un terme
més global que implica un
àmbit d'actuació més
ampli.
 A la propera reunió del
Consell es farà la lectura
del document definitiu,
amb totes les aportacions
i modificacions que es van
recollir a la reunió, per a
l'aprovació definitiva dels
membres del Consell i la
posterior aprovació en el
Ple Municipal.

ple extraordinari del dijous 19 d'octubre
1.- Adjudicació del concurs per a la
prestació del servei de recollida i
transport de residus municipals i de
neteja viària de Lliçà d'Amunt:
Es va aprovar la proposta d'adjudicació per
a la prestació del servei de recollida i
transport de residus municipals i de neteja
viària a l'empresa Servicios SEMAT, SA. El
regidor de Obres, Habitatge i Serveis Tècnics,
Francisco León, va concretar els canvis
essencials que ha d'introduir el nou sistema
de gestió, els més importants dels quals són:
la implantació de la recollida de la fracció
orgànica, l'augment dels punts de recollida
selectiva i la construcció d'una segona
deixalleria en la centralitat de Paludàries.
El regidor de CIU, Pere Grau, va preguntar
si s'havien seguit els criteris per a
l'adjudicació. Francisco León va explicar els
arguments que s'havien seguit per escollir
a Servicios SEMAT, SA, alguns dels motius
principals assenyalats pel regidor van ser:
el preu més baix d'aquesta empresa respecte
a URBASER (situada en segon lloc en el
barem de puntuació); i l'amortització de la
deixalleria a vuit anys. El regidor del
PSC,Valentí Teixidor, va dir que aquest tema
era prou important com per haver-lo
consensuat prèviament amb tots les grups
polítics, i es va queixar de la manca
d'informació.

León va explicar que els anterios regidors
del PSC van assistir a les comissions
informatives en les que s'havia tractat aquest
tema. El regidor d'Obres, Habitatge i Serveis
Tècnics també va parlar sobre el tema
econòmic, i va remarcar que l'actual sistema
de recollida és deficitari, i s'espera que amb
el nou sistema de recollida selectiva
disminueixi el nombre de residus que es
porten als abocadors.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A
FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC: EN
CONTRA; PP: ABSTENCIÓ
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NORMATIVA PER A L'ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT
La Policia Local de Lliçà dAmunt ha detectat una certa relaxació per part dels
conductors i usuaris del vehicle a l'hora de fer servir els cinturons de seguretat i les
cadiretes, potser per descuit, falta d'hàbit o simplement per desconeixement de la
normativa.
Per tal de promoure l'ús del cinturó i en especial els sistemes de retenció infantil,
el cos policial durà a terme un seguiment per detectar les possibles infraccions i
corregir-les, i informar als conductors de quin és el sistema adequat en cada cas.
A més, es farà una visita a les escoles de primària, al curs que cada escola determini,
i es farà una petita xerrada sobre el tema.

NORMATIVA ÚS DEL CINTURÓ: AL SEIENT DE DAVANT
Majors de 12 anys: Cinturó del vehicle.
Menors de 12 anys de més d'1,35 m: Cinturó del vehicle.
Menors de 12 anys de menys d'1,35 m: No es podrà ocupar, a no ser que utilitzin un
dispositiu homologat a tal efecte.
Nens en general: No podran utilitzar un dispositiu de retenció orientat al darrera
instal·lat al seient del passatger protegit amb un airbag frontal, a no ser que hagi
estat desactivat de forma manual o automàtica.

NORMATIVA ÚS DEL CINTURÓ: AL SEIENT DEL DARRERA
Persones d'alçada de menys d'1,35 m: Hauran dutilitzar obligatòriament un dispositiu
de retenció homologat, adaptat a la seva alçada i pes.
Persones d'1,35 a 1,50 m inclosos: Podran utilitzar indistintament un dispositiu
homologat o el cinturó de seguretat per a adults.
Vehicles que no disposen de cinturons: No hi podran viatjar nens menors de tres
anys. A més, els majors de tres anys que no arribin a 1,35 m hauran docupar el seient
del darrera.
Vehicles de més de nou places: Els passatgers de més de tres anys que no arribin
a 1,35 m, inclòs el conductor, hauran dutilitzar els cinturons de seguretat o altres
sistemes de retenció homologats, adaptats a la seva alçada i pes, instal·lats al vehicle.

NORMATIVA ÚS DEL CINTURÓ: EN GENERAL
Dones embarassades: Hi estan obligades.
Bebès: els bebès de fins a 10 kg i 1 any d'edat hauran de viatjar sempre en el sentit
contrari de la marxa del vehicle, ja que el seu coll no seria capaç d'aguantar un
impacte frontal mitjanament important, a causa del pes desproporcionat del seu cap.
La col·locació de la cadireta en aquest seient fa que l'airbag pugui ser perillós, en
cas d'una col·lisió. Es recomana comprovar el que diu el fabricant del seient o del
vehicle al respecte.

NORMATIVA ÚS DEL CINTURÓ: EXCEPCIONS
 Els conductors en fer la maniobra de marxa enrera o destacionament.
 Les persones en possessió dun certificat dexempció per raons mèdiques greus
o discapacitades. Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents
de lautoritat responsables del trànsit.
Circulació dins de la població:
 Els conductors de taxis en servei. També podran transportar persones de menys
d'1,35 m dalçada sense fer servir dispositius adaptats a lalçada i pes, sempre que
ocupin els seients del darrera.
 Els distribuïdors de mercaderies, quan realitzin successives operacions de càrrega
i descàrrega en llocs situats a curta distància uns dels altres.
 Els conductors i passatgers dels vehicles en serveis durgència.
 Les persones que acompanyen un alumne o aprenent durant laprenentatge de la
conducció o proves daptitud i estiguin a càrrec dels elements de conducció addicionals
del vehicle.
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NORMATIVA PER A L'ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT
NORMATIVA ÚS DEL CINTURÓ: RECOMANACIONS
 El cinturó ofereix la millor protecció en cas daccident. Està provat. Evita ser projectat
contra els objectes de linterior del vehicle, contra els passatgers del davant i contra
l'eixugaparabrises, fins i tot a velocitat reduïda; a la ciutat, per exemple.
 Un passatger duns 50 Kg de pes, que viatja al seient del darrera dun vehicle que
circula a 50 Km/h pot produir una força de 3.000 Kg sobre el seient del davant.
 Els airbags no poden substituir el cinturó. Només són eficaços com a complement
del cinturó, i a més poden ser perillosos.
 Un nen no és un adult en miniatura, i és més vulnerable en cas daccident. La seva
morfologia específica requereix lús dun sistema de retenció adient a la seva edat,
al seu pes i la seva alçada (una cadireta o elevador).
 Deixar espai entre el cinturó i el cos, perquè no s'ajustar bé o perquè s'utilitza una
pinça, n'anul·la totalment l'eficàcia.
 El millor lloc per al nen és a la part posterior del vehicle.
 El lloc més segur per instal·lar un sol seient homologat és el seient posterior central,
sempre que disposi de les suficients fixacions.
 Dones embarassades. La banda superior del cinturó es col·locarà de la manera
habitual, entre els dos pits, i la inferior es posarà tan avall com sigui possible, evitant
la pressió directa sobre l'abdomen i els pits. La separació entre el cos i l'airbag hauria
de ser superior a 25 cm.

TIPUS DE CADIRETES PER ALS NENS ALS VEHICLES

Grup 0: Des del seu naixement fins als 10 Kg de pes. Aproximadament
fins als 9 mesos dedat.
Cabàs de nadó: Es col·loca al seient del darrera en posició transversal.
Cadireta-cistell: Es col·loca al seient del davant o darrera, en posició contrària a la
marxa.
Grup 0+: Des del naixement fins als 13 Kg de pes . Aproximadament
fins als 18 mesos dedat.
Cadireta de seguretat: Es col·loca al seient del davant o darrera, en posició contrària
a la marxa.
Grup 1: Per a nens de 9 a 18 Kg de pes.
Aproximadament entre els 9 mesos i els 4 anys.
Cadireta de seguretat: Es col·loca al seient central del darrera en posició normal.
Grup 2: Per a nens de 15 a 25 Kg de pes.
Aproximadament entre els 3 i els 6 anys.
Coixí elevador amb espatller: Es col·loca al seient del darrera en posició normal.
Cadireta ajustada amb el cinturó: Es fa servir el mateix cinturó del vehicle.
Grup 3: Per a nens de 22 a 36 Kg de pes.
Aproximadament entre els 6 i els 12 anys.
Coixí elevador amb regulació dalçada: Es fa servir el mateix cinturó del vehicle.

* Guanyadors del Concurs fotogràfic Memorial Joan Soley 2006:
Els tres primers premis han estat per a Maria Fernadez (Xemeneies), Jordi Casanova (Juguesca a la
piscina) i Jaume Mir (El poble), en aquets ordre. Els sis accèssits han estat per a Josep Cassà (Sant Baldiri
1), Josep Prims (Escala de cargol), Asunción Pera (Des de l'església un...), Juan Tejero (Jutego-1), Jordi
Sanchez (La pedra) i Laura Bartuilli (La Sagrera). Els premis "joves" del concurs han quedat deserts ja que
no hi ha hagut participants en aquesta categoria.
El lliurament de premis i la inauguració de l'exposició es farà el dissabte 2 de desembre, a les 19 h, a la
zona d'exposicions del bar del Pavelló Municipal d'Esports.
Les fotografies que no han estat premiades ni seleccionades per a l'exposició es podran passar a recollir
per l'autor o persona autoritzada, del 13 al 30 de novembre, a la regidoria de cultura.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

ACTIVITAT

EXCURSIÓ

Amb motiu de l'organització
d'aquesta activitat, l'Espai Jove
El Galliner romandrà tancat els
dies 30 i 31 d'octubre i 2 de
novembre.

Visites guiades a l'empresa Mel
Muria, al molí d'oli de Cal Viudo
i al parc eòlic Les Colladetes.

Nit de terror

El Perelló

Dia: divendres, 3 de novembre
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

Dia: dissabte 2 de desembre
Informació i inscripcions: 93 841
71 23 (Montse), fins al 27 de
novembre
Preu: sòcies, 34 euros; no sòcies,
36 euros
Organitza: Associació Dones del
Tenes

CURS

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de l'estat
físic que es tenia abans de
l'embaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-se amb
els nadons.
Dies: dilluns i dimecres, del 6 de
novembre al 20 de desembre
Horari: de 11.15 a 12.05 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Informació i inscripcions: Pavelló
Municipal d'Esports, de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de 16 a 21
h (tel. 93 860 70 25). Cal portar un
certificat del ginecòleg o de la
llevadora que confirmi que s'és
apte per realitzar aquest curs, una
fotocòpia de la targeta sanitària i
les dades bancàries.
Preu: 53,15 euros

ACTE DE PRESENTACIÓ

2a Edició de Voluntaris
per la llengua
Dies: dimarts 7 de novembre
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic de Palaudàries

RACÓ DEL CONTE

"Àvies de la Vall del
Tenes"

A càrrec de Vicenta Cibat i Dolors
Barbany.
Dia: divendres 3 de novembre
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
Organitzen: les AMPA dels
quatre CEIP
SORTIDA AMB BTT

Volta Lliçà-PalaudàriesLliçà
25 quilòmetres i 250 metres de
desnivell. Dificultat mitjana-alta.
Dia: diumenge 12 de novembre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: bar de l'ateneu
l'Aliança
Organitzen: UEC Vall del Tenes i
Ateneu l'Aliança
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL

"Entre l'aigua i el foc".
Una expedició a l'illa de
La Reunión (oceà Índic)
A càrrec de Joaquim Montoriol,
geòleg i viatger. Dins dels actes
de la Festa Anyal de l'Ateneu
l'Aliança.
Dia: diumenge 12 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Organitzen: UEC Vall del Tenes i
Ateneu l'Aliança

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Associació de veïns de
Can Farell
Per actualitzar els estatuts de
l'associació de veïns.

Dia: dissabte 18 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: local social de Can Farell
Organitza: Associació de Veïns de
Can Farell
ACTIVITAT INFANTIL

"El mag Lari"

Dia: diumenge 19 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Organitza: Ateneu l'Aliança
SOPAR

7è aniversari de
l'Associació Dones del
Tenes
Espectacle en viu

Mes: divendres 17 de novembre
Lloc: Masia de Can Roca Vell
Informació: 93 841 71 23 (Montse)
93 864 32 58 (Anna)
Organitza: Associació Dones del
Tenes
ACTIVITATS

Manualitats i ceràmica
Classes per a adults.

Dia: dimarts
Horaris: matins: de 9 a 11 h;
tardes: de 15 a 17 h; de 17 a 19 h;
de 19 a 21 h
Lloc: Taller artesà L'Altell
Informació: 699 97 77 59 (Roser)
Organitza: Taller artesà L'Altell

