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LLIÇÀ D'AMUNT INAUGURA, EL
DISSABTE 25 DE SETEMBRE,
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
I EL CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
L'Honorable Conseller en Cap de la
Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló,
inaugurarà les dues noves instal·lacions.
La inauguració, a la qual es convida a tota
la ciutadania, durarà tota una jornada. A les
11.45 h es començarà amb animació a càrrec
d'una xaranga i la Colla de Gegants. A les 12.
45 h hi haurà la inauguració oficial a càrrec
del conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya, Josep Bargalló, i un recorregut per
les dues instal·lacions. A les 14 h, es farà
una arrossada popular. De 15 a 18 h, hi haurà
inflables per als més petits. A les 16.30 h
tindrem la presentació del primer número de
La revista de Lliçà i una xerrada sobre escoles
bressol a càrrec d'Irene Balaguer, de
l'Associació Rosa Sensat, assessora del nou
projecte d'escola bressol del poble. Finalment,
a les 17.30 h, s'oferirà un berenar.
Els tiquets per a l'arrossada popular es poden
adquirir, fins al 21 de setembre, a les
associacions de veïns de Can Roure i
Palaudalba, i a l'OAC; el preu és de 3 euros.
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L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
PALAUDÀRIES COMENÇA EL
PRIMER CURS ESCOLAR
Durant els mesos de juliol i agost es va
treballar a fons perquè, el 15 de setembre,
un total de 82 infants poguessin començar
el primer curs escolar a l'Escola Bressol
Municipal Palaudàries.
A banda de la construcció, s'ha tingut especial
cura en el seguiment dels diferents espais
interns i del projecte de pati, cosa que ha
permès crear un espai ric de propostes per als
infants de l'escola bressol i, alhora, per als
ciutadans que aniran al Centre Cívic Palaudàries.
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Tot el personal (dotze educadores, una cuinera
i una ajudant de cuina) treballarà en equip amb
estreta relació amb la Regidoria d'Educació de
l'Ajuntament. Enguany, ambdues escoles
bressol municipals compten amb dues noves
coordinadores que provenen de l'Escola Bressol
Municipal L'Espurna.
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Les activitats són les següents: gimnàstica
de manteniment, tast de vins, dibuix i pintura,
sardanes, català de nivell bàsic i
intermedi,cuina saludable, l'hora del cafè,
dansa del ventre, aeròbic, hip-hop i break
dance, tennis taula, aules d'estudi i escacs,
ludoespai i massatge infantil.
Les inscripcions es poden fer per telèfon,
e-mail o personalment a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC): carrer d'Anselm Clavé, 73;
telèfon 93 841 52 25; e-mail: solall@ajllisa.org



EL CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
OBRE LES PORTES
El Centre Cívic Palaudàries s'ha plantejat
com un espai de dinamització sociocultural,
amb pluralitat de serveis i activitats, i com
un equipament de proximitat entre
l'administració local i els ciutadans.
 Al Centre Cívic Palaudàries, hi haurà espais
per a la relació social, assessorament i ajut
per a entitats, informació municipal i un ampli
ventall d'activitats. La programació d'activitats
d'aquest darrer trimestre de l'any s'inclou en
aquesta edició de l'Ei!.
 Segons la regidora de Participació, Marga
Vilageliu, amb aquest centre cívic es pretén
"apropar els serveis municipals als ciutadans,
afavorir la participació en la vida social, cultural
i política, contribuir a la construcció del teixit
social, promoure la dinamització sociocultural
i impulsar el lleure com a temps d'oci, de
formació i de realització personal".
 El Centre Cívic Palaudàries estarà obert de
16 a 22 h. En aquest equipament hi ha les
seus de les associacions de veïns de
Palaudalba i Can Roure.
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EL CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
PROGRAMA LES PRIMERES
ACTIVITATS
El Centre Cívic Palaudàries comença un
seguit d'activitats per aquest darrer trimestre
de l'any. El dia de la inauguració es
distribuirà un fulletó amb l'horari de les
activitats.
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L'AJUNTAMENT PRESENTA EL
PRIMER NÚMERO DE LA
REVISTA DE LLIÇÀ
Dins del marc de la inauguració de l'Escola
Bressol Municipal Palaudàries, l'Ajuntament
presentarà el primer número de La revista de
Lliçà.
Es tracta d'una publicació trimestral, editada
per l'Ajuntament, que gira entorn d'un tema
monogràfic, on destaca l'opinió de tots els
partits polítics municipals i de la gent del
poble. Aquest primer número tracta de les
novetats del nou curs escolar que ara
comença.
La revista, que complementa l'actual butlletí
quinzenal, també es distribuirà per totes les
cases.
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EL FÒRUM DE JOVES DE LLIÇÀ
D'AMUNT CONTINUA
TREBALLANT
El Fòrum de Joves de Lliçà d'Amunt es
continua reunint periòdicament per tractar
temes d'interès juvenil i per col·laborar amb
l'Ajuntament a programar activitats, així
com a elaborar el Pla local de joventut.
La quinzena de joves que el formen ha estat
treballant sobre les necessitats que ha de cobrir
el nou Casal de Joves i han fet diverses visites
a equipaments juvenils de la comarca per
conèixer els diferents models que hi ha al nostre
entorn.

S'han constituït comissions per planificar
activitats pròpies del Fòrum (com la barraca
de Festa Major) i per col·laborar en la
planificació d'activitats de la Regidoria de
Joventut per als propers mesos.
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EL LOCAL SOCIAL DE CAN
XICOTA PROGRAMA LES
PRIMERES ACTIVITATS PER
AQUEST TRIMESTRE
La Regidoria de Participació Ciutadana ha
organitzat un seguit d'activitats, per aquest
darrer trimestre, al Local Social de Can
Xicota. L'horari de les activitats proposades
s'establirà segons les necessitats horàries
de les persones inscrites a cada taller o
curs.
Les activitats són les següents: gimnàstica
de manteniment, manualitats, català de
conversa i aula d'escacs.
Les inscripcions es poden fer per telèfon,
e-mail o personalment a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC): carrer d'Anselm Clavé, 73;
telèfon 93 841 52 25; e-mail: solall@ajllisa.org
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EL LLIÇANENC JOSEP PARERA,
3r EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA
INFANTIL D'ESTIU DE NATACIÓ
En el darrer Campionat d'Espanya d'Estiu
Infantil de Natació, celebrat aquest estiu a
Reus, el lliçanenc Josep Parera, del Club
Natació Granollers, va endur-se la medalla
de bronze en classificar-se en tercer lloc,
amb un temps de 16:50:04, en la categoria
de 1.500 metres d'estil lliure masculí.
En el mateix campionat, per mil·lèssimes de
segon respecte als primers llocs, va quedar
en cinquena posició en els 400 metres d'estil
lliure masculins.
D'altra banda, en el campionat de natació
Ciutat d'Eivissa, celebrat la passada primavera,
va aconseguir dues medalles d'or i una de
plata.

* Propera visita de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:
dijous 30 de setembre, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.

* Propera sessió del Ple municipal:

Dijous 30 de setembre, a les 19 h, a la Sala Polivalent de l'edifici de la Policia Local.

* Oferta de feina:

L'empresa que s'encarrega del servei de menjador del CEIP Miquel Martí i Pol, Alifres,
necessita un coordinador i dos o tres monitors. Les persones interessades cal que es
posin en contacte amb el responsable, Félix Vilagran, a través del telèfon 617 31 39 11.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

CURSOS DE CATALÀ

Hora: 19 h
Lloc: Sala Polivalent del
recinte municipal d'Els
Galliners

Nivell Bàsic (45 h):
Període: D'OCTUBRE A
FEBRER
Horari: dilluns i dimecres, de
19.30 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Nivell Intermedi I (45 h):
Període: D'OCTUBRE A
FEBRER
Horari: dimarts i dijous, de 15
a 16.30 h
Lloc: Sala Polivalent de l'edifici
de la Policia Local
Informació, proves d'accés i
inscripcions:
Període: DEL 16 AL 30 DE
SETEMBRE
Horari: dilluns, dimarts,
dimecres i dijous, de 18 a 20 h
Lloc: Ajuntament

TALLERS

MILCENTENARI DE
PALAUDÀRIES

Dia d'inici: DILLUNS 4
D'OCTUBRE
Lloc i horari:
- local del SEFED, de dilluns
a dijous, de 15 a 16.30 h
- local de l'AV de Can Rovira
Nou, dilluns i dimecres, de
16 a 18 h
Inscripcions:
Període: SETEMBRE
Horari: de 9 a 14 h i de 16
20 h
Lloc: telèfon 93 841 52 25

Dia: DIUMENGE 19 DE
SETEMBRE
Lloc: Església de Sant Esteve
de Palaudàries
Programació:
- 18 h: Missa
- 19 h: Conferència sobre
Palaudàries a càrrec de
l'historiador Jaume Dantí
19.30 h: Concert de música
italiana i espanyola del segle
XVII a càrrec de Lambert
Climent, tenor, i Xavier DíazLatorre, tiorba i guitarra
barroca.

XERRADA SOBRE LA
CULTURA JUVENIL
A càrrec del sociòleg Roger
Martínez. S'intentarà donar
elements de reflexió sobre les
formes culturals i estils de
vida dels joves en l'actualitat.
Dia: DIJOUS 30 DE
SETEMBRE

Català oral i memòria.
Dia d'inici:
- Català oral: DIMECRES 22
DE SETEMBRE
- Memòria: OCTUBRE
Informació i inscripcions:
Període: SETEMBRE
Lloc: Casal d'Avis
Places limitades

ALFABETITZACIÓ
D'ADULTS
Llengua, matemàtiques i
noves tecnologies, i
coneixement del medi natural.

SORTIDA A LA CIUTAT
DE REPÒS I DE
VACANCES DE
TARRAGONA
Dies: DEL 25 DOCTUBRE A
L'1 DE NOVEMBRE
Inscripcions:
Període: SETEMBRE I
OCTUBRE
Lloc: Ajuntament
Preu: 133 euros (pensió
completa i transport)
Paga i senyal: 50 euros
Places limitades

Lliçà en 5 minuts
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LES ENTITATS
PROPOSEN:
13a PASSEJADA AMB
BTT PER LA VALL DEL
TENES
Dos itineraris: un de llarg, de
dificultat mitjana-alta, i un de
curt, de dificultat suau.
Dia: DIUMENGE 19 DE
SETEMBRE
Hora de sortida:
Itinerari llarg: 9h
Itinerari curt: 9.20 h
Lloc de sortida: Pinar de la
Riera
Inscripcions: entre les 8 i les
9 h, en el lloc de sortida
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt
Concos

XERRADA: "DE L'EDICIÓ
A LA GESTIÓ FINS A
L'ÈTICA I L'EMPRESA:
VALORS I CANVIS
POSSIBLES EN LA
SOCIETAT"
A càrrec del lliçanenc Jordi
Nadal, editor.
Dia: DIJOUS 23 DE
SETEMBRE
Hora: 20 h
Lloc: Casal d'Avis
Organitza: el Ganxo

CURS D'ANGLÈS DE
SUPERVIVÈNCIA
Període: D'OCTUBRE A
DESEMBRE
Horari: dilluns i dimecres, de
9.30 a 11 h
Lloc: Escola d'Anglès
Preu: 60 euros sòcies; 66
euros, no sòcies
Informació i inscripcions:
Imma Wennberg (93 841 71
12)
Places limitades.
Organitza: Associació Dones
del Tenes

La centralitat de
Palaudàries
pren cos
S'ha acabat la Festa Major i també s'acaba l'estiu, però comencen també moltes coses i algunes
d'elles són importants i obren una nova etapa a Lliçà d'Amunt. Aquest setembre, el nostre poble
té el goig d'inaugurar dues noves instal·lacions: l'Escola Bressol Municipal Palaudàries i el Centre
Cívic Palaudàries.
La segona escola bressol del municipi donarà resposta a la demanda existent de més places i
permetrà atendre, tal com molts havíem reclamat durant els darrers anys, els infants encara
lactants, els realment menuts. L'estrena de la nova escola enceta, també, un nou model d'escola
bressol, que afectarà les dues escoles bressol del poble i mirarà de donar una resposta a les noves
necessitats d'infants i tutors.
Per la seva banda, l'activitat del Centre Cívic Palaudàries comença la seva singlatura sobre les
bases d'un procés participatiu que s'ha iniciat amb els veïns interessats de la zona. Per part de
l'Ajuntament, hi ha la voluntat clara que l'equipament esdevingui un dels tres nodes bàsics o
centrals de l'activitat social i cultural del poble.
La ubicació d'aquests dos nous equipaments municipals a Palaudàries no és una casualitat. L'equip
de govern comença a fer realitat el seu projecte de poble basat en la creació de tres centralitats
ben definides: Palaudàries, Ca l'Artigues i el nucli urbà. L'objectiu és posar l'urbanisme i la política
d'equipaments al servei d'una major vertebració social i cohesió del nostre poble, mirant de sortir
del cercle estèril i prou conegut de la dispersió de les inversions, concentrant esforços i recursos
per poder fer un salt endavant com a poble. Darrera el que ara s'inaugura, hi ha un projecte social
que és ambiciós.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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