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Lliçà cap amunt
"Sota el mot Carnestoltes es comprèn un període de
temps de gran llicència en els costums i d'amplíssima
llibertat, en el qual surten a relluir els costums i les
festes d'ordre més heterogeni i divers, propis de molts
diferents moments de la civilització, els quals, com
refosos en un perol, es confonen, barregen, renoven
i refloreixen cada any". Així comença el segon volum
del Costumari Català de l'insigne etnògraf Joan
Amades, que va dedicar part de la seva vida a recollir
i deixar memòria escrita de la rica i diversa tradició
festiva de la nostra nació.
L'origen de la celebració del Carnaval o Carnestoltes
és incert; es relaciona amb ritus i festivitats paganes
hivernals. Possiblement, amb els que té més relació
són amb les festes saturnals que se celebraven a
l'antiga Roma. D'aquestes festes ens arribaria
probablement el nom Carnaval, ja que era costum
passejar per la ciutat una nau muntada dalt d'un carro,
el "carrus navilis", en referència clara al mite egipci
l'Isis i Osiris. Tanmateix, altres historiadors proposen
orígens diferents que ara no discutirem.
Sigui com sigui, l'església se les va enginyar per
substituir algunes d'aquestes antigues festes paganes
i cristianitzar-les. Així, ja a l'Edat Mitjana apareix el
Carnestoltes -del mot "carnes toldren"-, o sia, privació
de menjar carn- com a final del període de llibertat i
transgressió que precedeix els quaranta dies de
penitència, oració i també abstinència de la Quaresma.
Actualment, la Quaresma ha perdut el seu significat
d'abstinència i recolliment, però el Carnaval segueix
mantenint tota la seva força lúdica.
A Lliçà d'Amunt, la festa de Carnaval ha viscut molts
daltabaixos, si bé mai no ha estat una festa massa
important dins el calendari local. D'un temps ençà,
però, l'Ajuntament i algunes entitats han intentat
potenciar aquesta celebració, cada vegada més
universal, perquè afavoreix la participació i perquè és
una oportunitat per esbargir-se dels neguits
quotidians, amb humor i sense vergonya.
L'any passat, per primera vegada, el Rei Carnestoltes
en persona va visitar Lliçà d'Amunt i va quedar tan
satisfet que enguany torna amb més força, gràcies a
la il·lusió de la Comissió de Festes. Per celebrar aquest
esdeveniment, l'Aliança organitza el tradicional
Carnaval infantil de tarda i un grapat de concerts la
nit del dissabte. Finalment, el diumenge a la tarda es
farà la Rua de Carnaval pels carrers del centre, amb
el rei Carnestoltes al capdavant i totes les colles i les
comparses ballant al ritme de la xaranga. A mig camí,
i des del balcó de l'Ajuntament, el rei oferirà un pregó
sarcàstic, en què repassarà alguns dels principals fets
de l'any a casa nostra.
Tothom és cridat a participar-hi, disfressat o com a
espectador, perquè el Carnaval convida a la disbauxa
i, almenys un cop a l'any, és saludable riure's de tot
plegat. Com diu el refrany: "Per Carnaval tot s'hi val",
però sense fer-s'hi mal...
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RUA DE CARNAVAL
La Rua de Carnaval tindrà
lloc el diumenge 18 de
febrer.
 La programació, que
començarà a les 17.30 h, a
la plaça de Catalunya,
inclou: concentració i
inscripcions de disfresses,
comparses i carrosses;
arribada del rei
Carnestoltes i inici de la rua
amb l'acompanyament de
la xaranga Los Labradores;
pregó del rei Carnestoltes
des del balcó de
l'Ajuntament; i, a les 20.30
h, arribada a l'Ateneu
L'Aliança, lliurament de
premis i, seguidament,
música amb DJ.

ES REINICIEN LES
OBRES DE
L'ENLLUMENAT
PÚBLIC A PINEDA
FEU I EL PINAR
L'empresa concessionària
del servei d'enllumenat
públic, IMES, ja ha posat
pals i ha passat cables de
llum a la zona del Pinar.
 Les obres de l'enllumenat
públic han estat aturades
durant dos mesos per un
problema de
subministrament de
material, però segueixen la
planificació prevista.
 Abans de posar-se en
funcionament l'enllumenat
públic, però, s'ha de
legalitzar i contractar el
subministrament. De
moment, l'únic carrer on ja
funciona és Orenetes.
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PRESENTACIÓ
D'UNA GUIA SOBRE
DROGUES
L'Ajuntament, per mitjà de
la Regidoria de Benestar i
Família, i el Programa de
Prevenció de
Drogodependències de la
Vall del Tenes, ha elaborat
una guia sobre drogues
per informar-ne i
prevenir-ne el consum.

facilita l'entrada al domicili
en cas d'urgència.
 D'altra banda, el servei de
teleassistència ha ampliat
l'oferta amb detectors de
fum, gas i mobilitat.
 A més, es truca als
usuaris periòdicament per
fer-los un seguiment.
 Tant els tipus de detectors
com la periodicitat del
seguiment, els pauta el
professional que valora la
situació dels sol·licitants del
servei de teleassistència.

 La presentació de la guia
tindrà lloc el dilluns 19 de
febrer, a les 20 h, a la
primera planta del local de
la Policia. L'acte comptarà
amb la xerrada "Drogues:
parlar-ne amb els nostres
fills" a càrrec de Josep
Rovira, expert en el tema.
La xerrada està dirigida
especialment a pares i
mares amb fills
adolescents.

L'AJUNTAMENT
REPARTEIX
ALIMENTS A LES
FAMÍLIES I
PERSONES QUE HO
NECESSITEN

EL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
AMPLIA L'OFERTA

L'Ajuntament, per mitjà de
la Regidoria de Benestar i
Família i dins del programa
Aliments Solidaris,
reparteix aliments
mensualment a aquelles
famílies o persones del
municipi que ho
requereixen per la situació
econòmica que tenen; l'ajut
se suspèn quan la situació
canvia favorablement.

La Policia Local va recollir,
el passat 24 de gener, les
claus dels domicilis del
45% de les persones
usuàries del servei de
teleassistència, que han
acceptat voluntàriament
aquesta custòdia, dins del
conveni signat entre
l'Ajuntament i l'empresa
Sergesa Televida.
 La custòdia de les claus
per part de la Policia Local

 Els aliments provenen de
diverses fonts. Per una
banda, de la Comunitat
Europea; l'Ajuntament es fa
càrrec de la despesa del
transport de Barcelona a
Lliçà d'Amunt. D'altra
banda, l'Ajuntament també
compra aliments. I, en
tercer lloc, gràcies al treball
voluntari d'algunes
persones del nostre poble,
rebem aliments del centre
d'acolliment El Xiprer de

Granollers.
 Per a més informació,
podeu adreçar-vos a la
Regidoria de Benestar i
Família de l'Ajuntament.

SERVEI DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE FAMÍLIES
El Consell Comarcal va
presentar, el 23 de gener
passat, el projecte EncaixServei de Col·laboració
entre Famílies.
 Aquest servei s'adreça a
aquelles famílies que, per
diverses raons i
temporalment, no es
poden fer càrrec dels fills
i tampoc disposen del
suport familiar, ni de la
xarxa social.
 Per donar resposta a
aquesta necessitat, es
requereix que altres
persones i/o famílies
puguin donar suport
desinteressadament i
altruista, una estona, uns
dies o durant un temps,
als menors que per
problemes puntuals i
transitoris no poden rebre
l'atenció adequada per
part de la seva família.
 Des de Serveis Socials
es derivaran els casos
susceptibles de necessitar
l'ajuda del Servei de
Col·laboració entre
Famílies.
 Si teniu ganes de
col·laborar i compartir el
vostre temps amb els
infants, podeu adreçar-vos
al Consell Comarcal (93
860 07 00) i demanar per
Marta Montañà.

ÈXIT DE LA
TRAMITACIÓ DEL
DNI A LLIÇÀ
D'AMUNT
El 22 de gener passat es

notícies
va posar en marxa el
Servei d'expedició i
tramitació del document
nacional d'identitat (DNI)
al nostre municipi. Aquest
dia es van tramitar 110
documents i, en el
moment de tancar aquesta
edició del butlletí, ja hi
havia 162 sol·licituds més.

LA BIBLIOTECA
AMPLIA L'HORARI

 La sol·licitud s'ha de fer
trucant a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC)
o per mitjà de la pàgina
web municipal
(www.llicamunt.cat).

 Així s'aproxima més a
l'horari de finalització de
les classes de l'alumnat de
Primària, que era una
petició de molts pares i
mares.

 L'Equip Mòbil del DNI
visitarà el nostre poble
periòdicament, segons la
demanda.
 L'OAC trucarà a les
persones que sol·licitin el
tràmit per avisar-los del
dia i l'hora i informar-los
de tota la documentació
que necessiten aportar. La
tramitació es fa a l'edifici
de la Policia Local.

A partir del dilluns 19 de
febrer, la biblioteca
municipal IES Lliçà
ampliarà l'horari i obrirà
mitja hora abans, de 17 a
20 h.

LLIÇÀ D'AMUNT,
SEU DEL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA
SÈNIOR DE KARATE
Per primer cop a la història,
Lliçà d'Amunt serà la seu
del Campionat de Catalunya
sènior de karate, en què
participen els millors
karateques catalans.
 Aquest campionat tindrà
lloc el dissabte 17 de febrer
al Pavelló Municipal
d'Esports.
 El Campionat de
Catalunya puntua pel
d'Espanya i pel del Món.

EL CE LLIÇÀ
D'AMUNT VOL
CREAR EQUIPS DE
FUTBOL FEMENÍ
El Club Esportiu Lliçà
d'Amunt ha iniciat una
campanya per captar noies
i poder crear equips de
futbol femení.
 Les persones
interessades han de posarse en contacte amb les
oficines del Camp de Futbol
Municipal o trucar al telèfon
695 90 74 08 (Hortènsia).

L'AJUNTAMENT
S'ADHEREIX A LA
CAMPANYA
MUNDIAL PER A
UNA PROFUNDA
REFORMA DEL
SISTEMA
D'INSTITUCIONS
INTERNACIONALS
El Ple del passat 26 de
gener va aprovar per
unanimitat una moció
presentada per ERC per
donar suport a la
Campanya mundial per a
una profunda reforma del
sistema d'institucions
internacionals.
 Aquesta campanya
pretén involucrar
la màxima quantitat
possible d'actors presents
a l'escena mundial per
construir un moviment
social i polític
internacional capaç de
desencadenar el procés de
reforma profunda del
sistema d'institucions
internacionals.
 El manifest que
acompanya la campanya
parla de preservar les
generacions futures de la
guerra, la pobresa, la
injustícia, la uniformització
cultural i la degradació
ambiental.
 Es tracta que els
ciutadans i organitzacions
del món s'adhereixin a
aquest manifest perquè
s'elevi a la consideració
formal de l'Assemblea de
les Nacions Unides, amb
la sol·licitud de
convocatòria d'una
conferència mundial sobre
la reforma en profunditat
del sistema d'institucions
internacionals.
 Per a més informació i
per adherir-s'hi:
www.reformcampaign.net.

18 DE FEBRER:
PRESENTACIÓ OFICIAL DEL NOU SERVEI D'ESCOMBRARIES
La presentació oficial del nou servei de recollida de residus i neteja viària es farà el proper
diumenge 18 de febrer, de 10 a 14 h, a l'aparcament de la Piscina Municipal.
 A partir de les 10 h, ja es podrà visitar una exposició sobre matèria orgànica i hi haurà
un inflable per a nens sobre el reciclatge. A les 11.30 h, s'iniciaran els parlaments de
l'alcalde, Joaquim Ferriol, i del regidor de Serveis, Francisco León, que explicaran els
objectius del nou servei. A les 12 h, tindrà lloc un espectacle de màgia per a petits i grans
a càrrec del Mag Lari. L'acte s'acabarà a les 13 h amb un aperitiu.
 També hi haurà el parc mòbil adscrit al servei: tres camions recol·lectors de residus
de càrrega lateral, un camió recol·lector de residus de càrrega posterior, un camió ploma
amb plataforma, tres vehicles lleugers i tres escombradores. A més, hi haurà un punt
informatiu sobre el servei, on es lliuran cubells i es donarà informació a la gent que
encara no tingui aquest material.

INFORMACIÓ I LLIURAMENT DE CUBELLS
A les persones que no van assistir a les reunions informatives que es van fer al desembre
als diferents centres cívics i locals socials i que no eren a casa seva quan es van fer les
visites domiciliàries la segona quinzena de gener, i en què es facilitava informació sobre
el nou servei de recollida de residus i es lliurava el cubell per separar amb comoditat la
matèria orgànica, se'ls ha deixat un targetó a la bústia on s'indica si el cubell i la informació
està disponible a casa d'algun veí proper o si ha de passar per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
a recollir aquest material.

JA ESTAN COL·LOCATS TOTS ELS CONTENIDORS
Ja estan col·locats tots els contenidors. Cal que tothom posi la brossa al contenidor que
correspon. La sanció per qui faci les coses malament és de fins a 150 euros.

DUBTES FREQÜENTS:
- Com es fa el compostatge?
- Hi ha diferents pàgines web on podeu trobar informació interessant sobre el procés de compostatge:
http://www.compostadores.com
http://www.pangea.org/cepa/xacc/
http://www.vilafant.com/cat/ajuntament/compostatge/
http://www.ajcalonge.org/contingut/ca884.htm
- Perquè el contenidor d'envasos (groc) té aquest tipus d'obertures?
- Les obertures dels contenidors d'envasos estan dissenyades perquè s'hi posin els envasos un
per un, incloses les garrafes d'aigua, o dins de bosses no molt grans. Aquesta limitació de l'obertura
és per evitar que s'hi introdueixin bosses d'escombraries, ja que si es barregen amb els envasos
aquests poden perdre el seu valor, i en dificulta molt la seva separació i reciclatge.
- Com es pot reduir el volum dels envasos?
- Una manera senzilla per reduir el volum dels envasos és comprimir les ampolles d'aigua i
garrafes i plegar els tetrabrics. Per comprimir les ampolles o garrafes cal treure el tap, aixafarles amb el peu o les mans i tornar a col·locar el tap. Veureu com l'envàs queda molt reduït!. En
el cas dels tetrabrics, es poden aixecar els plecs de la part de dalt i de baix i es poden plegar com
si fos una caixa de cartró.
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L'ACCÉS AL CAP S
A partir d'ara, l'entrada al vial del CAP per la carretera C-1415b està situat al costat
de la gasolinera. El vial té una única direcció. La sortida està situada a l'extrem
contrari. Al llarg del vial, fins arribar al CAP, hi ha un pas per als vianants, que
connecta la carretera amb la parada del bus urbà i la porta cel centre.I, hi ha
senyaitzades dues zones d'estacionament de vehicles, una al
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S'HA URBANITZAT

CARRER DEL PASSERELL

CARRER DE LESPARVER

costat de l'entrada al vial i l'altra davant de l'entrada del CAP; hi ha capacitat per a
45 vehicles i està prohibit estacionar-hi els vehicles pesats. També s'ha condicionat
l'entorn amb arbrat i jardineres.
Prèviament a aquesta senyalització, com informàvem en butlletins anteriors, s'hi han
soterrat tots els serveis i s'ha asfaltat.

CARRETERA C- 1415b

A GRANOLLERS

SORTIDA
APARCAMENTS

CAP

ple ordinari del dijous 25 de gener
1.- Aprovació de les actes anteriors:
UNANIMITAT

2.- Acceptació de subvencions per a
obres incloses al PUOSC 2007:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar
que eren les darreres accions del PUOSC
2004-2007 pendents de reclamar:
enllumenat públic als barris de Ca
l'Esteper i a Can Salgot, de 50.000 euros
d'ajut cadascun.
UNANIMITAT

3.- Delegació a la Diputació de
Barcelona de les competències
municipals relatives a la gestió i
recaptació de multes de circulació:

L'alcalde va dir que es tractava
d'actualitzar diferents lleis i reglaments
que havien canviat des que es va delegar
aquesta funció.
UNANIMITAT

4.- Rectificació i baixa de saldos per
duplicat i rectificacions d'obligacions
de l'exercici 2006:

Ferriol va comentar que era una
depuració comptable de l'exercici de l'any
anterior.
UNANIMITAT

5.- Aprovació del Conveni per a
l'execució de les obres
d'Urbanització del carrer de Ramon
Casas:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar
que es tractava de l'acord al qual s'havia
arribat amb una associació administrativa
de contribuents afectats directament en
aquesta urbanització. Els afectats es
faran càrrec de la primera part de l'obra
i l'Ajuntament, de la resta. Existia un
preconveni que disposava el que farien
els propietaris de les parcel·les, però en
sorgir dificultats, el servei jurídic de
l'Ajuntament ha elaborat el conveni
adient per a l'execució de les obres
d'urbanitzacio del carrer de Ramon
Casas.
UNANIMITAT

6.- Aprovació provisional del Pla
Parcial de les Peces de Can Godanya:

L'alcalde va dir que era l'aprovació
provisional de la modificació del Pla
Parcial Urbanístic de Les Peces de Can
Godanya, exposat al públic sense
al·legacions ni reclamacions. CiU va votar
en contra seguint en la seva posició de
votar en contra de les modificacins
puntuals.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP:
ABSTENCIÓ

7.- Mocions:
Del PP:
1.- Pavimentació del carrer de Josep
Maria de Segarra:
El PP va instar l'Ajuntament a fer, al més
aviat possible, el projecte i l'execució de
la pavimentació del carrer de Josep Maria
de Segarra. El PP va fer referència a un
deteriorament de la calçada en un tram
d'aquest carrer.
El regidor d'Obres, Francisco León, va
comentar que es tractava d'una petita
reparació, res a veure amb el que s'està
fent a l'altra banda del carrer, i que es
tindria present.
UNANIMITAT
2.- Retirada de tots els pals de la via
pública:
El PP va instar l'Ajuntament a senyalitzar,
al més aviat possible, els obstacles de la
calçada entre els carrers de Dènia i
Palamós, del barri de Can Lledó, i del
carrer Arenys de Munt, del barri de Mas
Bo, a més de fer-ho extensiu a altres
punts.
El regidor d'Obres va dir que se
senyalitzarà i s'arreglarà.
UNANIMITAT
3.- Carrers de Dènia i Tres Feixes:
El PP va instar l'Ajuntament a fer, al més
aviat possible, el projecte i l'execució de
la pavimetació des del final del carrer de
Dènia fins al carrer de Tres Feixes. León
va manifestar-s'hi d'acord i va dir
s'estudiaria el tema.
UNANIMITAT
4.-Arreglar urgentment els sots,
esquerdes i obstacles perillosos per al
trànsit:
El PP va instar l'Ajuntament a actuar
ràpidament per evitar accidents deguts
a deficiències de manteniment,
senyalització o conservació de les vies
públiques, i va parlar de casos concrets.
El regidor d'Obres, Francisco León, va
dir que una ja estava executada i l'altra
s'executaria la setmana següent. El PP
va demanar que, a banda dels casos
exposats, es tinguessin el compte tots
els sots i esquerdes que vagin sorgint i
que puguin representar algun perill.
UNANIMITAT
D'ERC:
1.- Suport a la Campanya mundial per a
una profunda reforma del sistema
d'institucions internacionals:
El regidor Josep Camps va explicar que
es tractava d'una proposta arribada a
través del Fons Català de Cooperació,
amb el qual l'Ajuntament col·labora, per
donar suport adherint-nos a aquesta
campanya.
UNANIMITAT

ple ordinari del dijous 25 de gener
De CiU:
1.- Ús del català:
CiU va instar l'equip de govern municipal
de Lliçà d'Amunt a complir de manera
eficaç i immediata els preceptes legals
pel que fa a la utilització de la llengua
catalana en totes les actuacions internes
i en les comunicacions i les notificacions
adreçades a persones físiques o
jurídiques residents en l'àmbit lingüístic
català.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va demanar
algunes modificacions en la moció. CiU
va dir que algunes notificacions externes
de l'Ajuntament es fan en castellà, cosa
que l'equip de govern va negar.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: EN
CONTRA
2.- L'hora més de castellà:
CiU va proposar al Ple de de denunciar
des de l'Ajuntament el contingut del Reial
Decret 1513/2006, de 7 de setembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments
mínims en Educació Primària, que,
segons ells, suposa un risc elevat de
trencament del model educatiu de
Catalunya.
El regidor Josep Camps va dir que ERC
votaria a favor encara que en algun punt
notaven un cert caire partidista. D'altra
banda, el PSC va votar-hi en contra
perquè, precisament, considerava que
era una moció partidista.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
A FAVOR; PSC: EN CONTRA; PP: EN
CONTRA

3.- La perillositat de la BV-1435:
CiU va proposar al Ple d'impulsar per
part de l'alcalde una acció coordinada
amb els ajuntaments de Santa Eulàlia i
Bigues i Riells per tal d'eliminar la
perillositat de la carretera BV-1435.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va fer notar
algun error o manca d'informació en la
moció. També va dir que el tram perillós
està més situat al terme municipal de
Santa Eulàlia, i que creia que
l'Ajuntament d'allà és qui hauria de
liderar la moció. Ferriol va comentar que
Santa Eulàlia ja està estudiant la situació
i prenent algunes mesures.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA: EN
CONTRA; CiU: A FAVOR; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: A FAVOR

9.- Preguntes:

CiU va formular cinc preguntes sobre:
nous contenidors, obres al carrer de Pau
Claris, obres a la sala de l'Ateneu
L'Aliança, canvi de la parada del Sagalés
i retribucions de l'equip de govern.
El PP va formular nou preguntes sobre:
Lliçà Centre, recollida d'escombraries,
compra de terrenys del carrer del
Matarranya, Can Montcau, oficines de
l'EMO, habitatges de protecció oficial,
Voreres, pavimentació de carrers i
abocador.

* Bonificació de la taxa d'escombraries del 2007 i carnet d'usuari per al 2007:
Recordem que qui hagi utilitzat la deixalleria durant el 2006 i hagi segellat correctament el carnet
d'usuari té temps fins al 31 de març per sol·licitar la bonificació de la taxa d'escombraries del 2007. I
també pot sol·licitar el carnet d'aquest any.

* Sol·licitud de subvencions corresponents al 2007 per a entitats inscrites al Registre
Municipal d'Entitats:
Els impresos de sol·licitud es poden recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i, un cop emplenats,
s'han de lliurar a la mateixa oficina, on els registraran. També es pot fer per mitjà de la pàgina web
municipal: www.llicamunt.net. El termini de lliurament de sol·licituds finalitza el divendres 23 de febrer.

* Termalisme social (IMSERSO):
El programa de termalisme social de l'IMSERSO ofereix estades de 12 dies (11 nits) a un dels més de
86 balneraris que s'ofereixen per a aquest any, amb règim de pensió completa i tractaments termals.
Només el transport d'anada i tornada va a càrrec dels usuaris. Hi poden participar les persones amb
60 anys complerts i/o pensionistes; l'acompanyant no cal que compleixi aquests requisits. Els impresos
de sol·licitud, així com el llistat de balneraris disponibles, es poden recollir al Casal d'Avis, els divendres,
de 10 a 13 h, i es poden lliurar en aquest mateix lloc fins al divendres 11 de maig. Per a més informació:
tel. 93 841 61 55 o www.seg-social.es/imserso/.

* Convocatòria de proves per a l'obtenció de certificats oficials de llengua catalana:
Inscripció: fins al 15 de febrer, per telèfon (012) o per Internet (htpp://www.cat365.net). Més informació
a http://www6.gencat.net/llengcat/certifi/convoca.htm.

* Calendari laboral per al 2007:
Dilluns 1 de gener: Cap d'Any
Dissabte 6 de gener: Reis
Divendres 6 d'abril: Divendres Sant
Dilluns 9 d'abril: Dilluns de Pasqua Florida
Dilluns 23 d'abril: Sant Jordi (festa local)
Dimarts 1 de maig: Festa del Treball
Dimecres 15 d'agost: L'Assumpció
Dilluns 10 de setembre: Festa Major (festa local)
Dimarts 11 de setembre: Diada Nacional
Divendres 12 d'octubre: Festa de la Hispanitat
Dijous 1 de novembre: Tots Sants
Dijous 6 de desembre: Dia de la Constitució
Dissabte 8 de desembre: La Immaculada
Dimarts 25 de desembre: Nadal
Dimecres 26 de desembre: Sant Esteve

* Calendari fiscal 2007:

agenda
L'AJUNTAMENT PROPOSA:
LA PETITECA

Taller de màscares
Dies: 12, 13, 15 i 16 de febrer
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
CURSOS

Català

Segon quadrimestre.
Inscripcions: de dilluns a dijous, fins al 15 de
febrer, de 18 a 19.30 h, a l'Ajuntament
CICLE DE MEMÒRIA HISTÒRICA
(CONFERÈNCIES SOBRE LA II REPÚBLICA I
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA)
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

"1936-1939: el dolor de la societat
de l'època"

A càrrec de Joan Garriga i Andreu, advocat i
doctor en història contemporània.
Els desastres humans i materials ocasionats
per la guerra civil de 1936-1939 van ser d'una
importància extraordinària. Molts encara no
estan suficientment avaluats ni superats. La
conferència pretén fer una sèrie de reflexions
a l'entorn d'aquell drama col·lectiu que es
perllongà posteriorment amb la dictadura.
Dia: divendres 16 de febrer

"Encerts i errors de la II
República"

A càrrec d'Antoni Segura i Mas, catedràtic
d'història contemporània de la UB i
col·laborador habitual de Catalunya Ràdio.
La conferència repassarà els fets principals
del període republicà i s'il·lustrarà amb la
projecció de cartells i imatges de l'època per
traslladar-nos virtualment a aquells temps
de canvi i convulsió, però també d'esperança
en un futur que es va treure truncat per la
guerra.
Dia: divendres 23 de febrer
PRESENTACIÓ OFICIAL

Nou servei de recollida de residus
i neteja viària

Amb un punt informatiu sobre el servei, el
parc mòbil, una exposició sobre matèria
orgànica, un inflable sobre el reciclatge i un
espectacle de màgia.
Dia: diumenge 18 de febrer
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: aparcament de la Piscina Municipal
FESTA

Rua de Carnaval
Dia: diumenge 18 de febrer
Programació:
- 17.30 h:concentració i inscripcions de
disfresses, comparses i carrosses a la plaça
de Catalunya
- 18 h: arribada del rei Carnestoltes i inici de
la rua amb l'acompanyament de la xaranga Los

Labradores
- 19 h: pregó del rei Carnestoltes des del balcó
de l'Ajuntament
- 20.30 h: arribada a l'Ateneu L'Aliança i
lliurament de premis
- seguidament: música amb DJ
Premis:
- millor carrossa-vehicle: trofeu i 500 euros
- millor comparsa (de més d'11 persones):
trofeu i 300 euros
- millor grup (de 3 a 10 persones): trofeu i
200 euros
- millor disfressa individual/parella: trofeu
i 100 euros
ACTE

Presentació d'una guia sobre
drogues i xerrada "Drogues:
parlar-ne amb els nostres fills"

Dirigida a tota la població, però especialment
als pares i mares amb fills adolescents.
Ponent: Josep Rovira, expert en el tema de
les drogodependències.
Dia: dilluns 19 de febrer
Hora: 20 h
Lloc: primera planta del local de la Policia
"MUDA'T" (CICLE DE MÚSICA, DANSA I
TEATRE)

"Secrets compartits"

Amb Joel Joan i Gerard Quintana.
Dia: dissabte 24 de febrer
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda d'entrades anticipades: Ajuntament
Preu: socis de l'ateneu i entrades anticipades:
15 euros; entrades a taquilla: 18 euros; menors
de 18 anys: 12 euros
Més informació: 93 841 52 25;
cultura@llicamunt.net; Ateneu L'Aliança (c.
de L'Aliança, 17)
CURS

Monitors de lleure

La realització d'aquest curs, a càrrec de
l'Escola Forca, permet accedir al diploma de
de Monitor d'Activitats de Lleure Infantil i
Juvenil otorgat per la Generalitat. Aquest curs,
organitzat pels ajuntamensts de la Vall del
Tenes, amb el suport del Consell Comarcal,
està adreçat a persones a partir dels 18 anys.
Dies: 17, 18, 24, 25 i 31* de març; 1*, 2* 3*, 4*,
14, 15,21, 22 i 28 d'abril; i 5 i 6 de maig
Horari: de 9 a 14 h, excepte alguns dies * (de 9
a 14 h i de 15.30 a 19.30 h)
Inscripcions: fins al divendres 2 de març
Preu: joves de 18 a 30 anys de la Vall del Tenes,
90 euros; altres persones, 164 euros
PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE I CONFERÈNCIA

"La revolución del espíritu"

Presentació del llibre "La revolución del
espíritu" i xerrada divulgativa "Tomar
conciencia de nuestra verdadera naturaleza.
Prácticas para el día a día que ayudan a la
evolución espiritual" a càrrec de l'autor del
llibre, Alejandro Arroyo, conferenciant, editor,
escriptor i col·laborador habitual en mitjans
de comunicació en temàtiques sobre
creixement interior i espiritual. Cal confirmar
l'assistència.

agenda
Dia: dijous 22 de febrer
Hora: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Més informació: Centre Cívic Palaudàries, tel 93
864 60 10 (César)

EXCURSIÓ

ACTIVITATS

Dies: dissabte 24 i diumenge 25 de febrer
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Més informació i inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 78 euros (autocar, hotel amb pensió
completa, festa i assegurança de viatge)
Organitza: Associació Casal d'Avis

Centre Cívic Palaudàries

- Puntes de coixí
- Batuka / Aeròbic: dilluns i dimecres, de 21 a
22 h
- Batuka / Aeròbic juvenil: divendres, de 17 a
18 h
- Iniciació al massatge xinès: dimarts, de 17 a
19 h
- Manualitats per a nens i nenes: dimecres,
de 17.30 a 19 h
- Manualitats adults (pintura sobre seda, paper
maché, etc.): dilluns, de 18 a 19.30 h
Més informació i inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries (carrer del Segre, 65; tel. 93 864 60
10)
CURS

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de l'estat físic que es
tenia abans de l'embaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-les amb el/la fill/a.
Dies: dilluns i dimecres, del 5 de març al 30
d'abril
Horari: d'11.15 a 12.15 h
Lloc: Pavello Municipal d'Esports
Més 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

LES ENTITATS PROPOSEN:
ACTIVITAT

8è Campionat de dòmino
Inici: dijous 15 de febrer
Lloc: Casal d'Avis
Inscripcions: taulell d'anuncis de l'associació
Organitza: Associació Casal d'Avis
FESTA

Carnaval infantil

Amb l'espectacle "Zum" a càrrec del grup La
Tresca i la Ventresca.
Dia: dissabte 17 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança
CARNAVAL

Concerts

Amb Skarface, Deskarados, Los señores de
Peláez i Electroputas.
Dia: dissabte 17 de febrer
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis, 12 euros; no socis, 15 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

Carnaval a l'Estartit (2 dies)

Amb visita a Pals i a una empresa d'anxoves
de l'Escala. Sopar i festa de Carnaval amb
música en viu, bossa de cotilló i premi a les
tres millors disfresses, a l'hotel.

EXCURSIÓ

"La passió" d'Esparreguera

Amb visita al museu de ceràmiques Sedó,
dinar i, després de la representació, foto i
xerrada amb els actors i visita guiada al teatre.
Dia: diumenge 25 de març
Hora de sortida: 7.45 h
Més informació i inscripcions: Montse Restori
(93 844 84 99). Fins al dijous 22 de febrer. Mínim,
25 persones.
Preu: sòcies, 44,50 euros; no sòcies, 46,50 euros
Organitza: Associació Dones del Tenes
ACTIVITAT

Racó del conte
Dia: divendres 2 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca municipal IES Lliçà
Organitza: les AMPA de les escoles
SOPAR

Dia de la dona treballadora
Dia: divendres 9 de març
Hora: 21 h
Lloc: Masia Can Roca Vell
Informació i inscripcions: Anna (tel. 93 864 32
58). Fins el 5 de març.
Preu: sòcia, 18 euros; no sòcia, 20 euros
Organitza: Associació Dones del Tenes
EXCURSIÓ

Cuba (9 dies / 7 nits)

La Habana, Viñales, Guamà, Cienfuegos,
Trinidad, Villa Clara i Varadero.
Dies: del 30 de maig al 7 de juny
Més informació i inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 1.932 euros (trasllats, vol, autocar, hotels
amb pensió completa, visites, guia, visat, tases
i carburant)
Organitza: Associació Casal d'Avis
MÚSICA EN DIRECTE

"Sons Club"

Dies: dijous
Horari: de 22.30 a 2.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Més informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841
45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança

