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Els dissabtes hi ha diverses activitats, agrupades
sota els títols Festa Sant Fermín, Diversanit, Concert
Arrel Jove i La nit dels encateris, organitzades per
lagrupació juvenil Arrel Jove i la Regidoria de
Joventut.



EL CEIP ROSA ORIOL OFERIRÀ
TOTS ELS CURSOS
Per al curs 2005-2006, el CEIP Rosa Oriol tindrà
tots els cursos, des de P3 fins a 6è, amb la qual
cosa desapareix la massificació a les escoles del
nucli urbà.
Després de les nombroses reinvindicacions de
tota la comunitat educativa de Lliçà dAmunt, la
Generalitat ha ampliat loferta del CEIP Rosa Oriol,
que el proper curs escolar tindrà dos grups de P3
i dos de P4; un grup de P5, un de 1r i un de 2n; i
un grup agrupat de 3r i 4t i un altre grup agrupat de
5è i 6è.
Un total de 73 famílies de les escoles del nucli
urbà ja han sol·licitat formalment el canvi de centre.
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CAL SOL·LICITAR PERMÍS PER
ENCENDRE FOGUERES DURANT
LES REVETLLES
Les persones que vulguin fer fogueres durant
aquestes revetlles han de sol·licitar permís a
lAjuntament o a la Policia Local. Està prohibit i és
sancionable encendre qualsevol foguera sense
permís municipal.
Daltra banda, a última hora, vista la forta sequera
que ens afecta, podria passar que la Generalitat de
Catalunya prohibís totes les fogueres als municipis
dalt risc dincendi forestal, com és el cas de Lliçà
dAmunt.
També cal recordar que està prohibit tirar coets
pirotècnics en zones properes a camps i boscos.
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LAJUNTAMENT SANCIONA ELS
PROPIETARIS DE PARCEL·LES
BRUTES
Enguany, de nou, lAjuntament ha iniciat una
campanya de control de parcel·les. Com ja es va
advertir lany passat, sobriran expedients als
propietaris de les parcel·les que, el dia 15 de juny,
no les tinguin netes i desbrossades.

no t íc ie s

Els propietaris de parcel·les sense edificar estan
obligats a mantenir-les netes i desbrossades per
raons sanitàries i de prevenció dincendis. Dacord
amb la Llei 5/2003, de mesures de prevenció
dincendis en urbanitzacions, no tenir desbrossada
la parcel·la és una infracció tipificada de molt greu
i la sanció aplicable pot oscil·lar entre 10.001 i
100.000 euros.
Lany 2004, es van instruir 228 expedients
disciplinaris a propietaris de parcel·les brutes, dels
quals 220 es van resoldre positivament, 19 no es
van poder comunicar al propietari i 9 van ser objecte
de sanció.
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LAJUNTAMENT POSA EN MARXA
UN SERVEI EXTRAORDINARI DE
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Igual que lany passat, aquest estiu, lAjuntament
posarà en marxa un servei extraordinari de recollida
de voluminosos, controlarà els punts on està prohibit
deixar-los i imposarà sancions als infractors. Cada
any, a les portes de lestiu, la gent fa neteja i el
problema de deixar els residus voluminosos on no
toca sagreuja molt.
Els residus voluminosos, com matalassos, mobles
o electrodomèstics, tenen dues vies de gestió
gratuïtes: portar-los a la deixalleria municipal o
concertar-ne la recollida a domicili, mitjançant una
trucada prèvia a lAjuntament. Deixar-los dins o al
costat del contenidor de les escombraries -on només
hi han danar les bosses de la brossa domèsticaestà prohibit i pot comportar una sanció.
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L ESTIU A CAN GODANYA,
ACTIVITATS A LAIRE LLIURE PER
A LESTIU
Les regidories de Cultura i Joventut han organitzat
un programa dactivitats per al proper mes de juliol,
que tindrà lloc a laire lliure, al Parc de Can Godanya.
Entre les activitats culturals, hi ha cinema, els
dijous, i música, els divendres, amb el cicle comarcal
Trobadors i Joglars.

6



EL CONSELL DESPORTS ES
REUNEIX PER PRIMERA VEGADA
A finals de maig va tenir lloc la primera reunió del
Consell dEsports. En aquesta reunió, lAjuntament
va presentar i explicar el projecte de cobriment de
la pista poliesportiva del Parc Esportiu del Tenes,
al costat del Camp de Futbol Municipal.
Aquest projecte pretén resoldre la necessitat duna
altra instal·lació coberta que pugui donar cabuda a
tota la demanda esportiva del municipi, a més de
servir per desenvolupar-hi altres activitats de caire
festiu, cultural, veïnal, etc. LAjuntament ha demanat
diners al govern espanyol per subvencionar aquest
projecte.
El Consell dEsports va mostrar-se dacord amb
la necessitat i la prioritat del projecte i algunes
entitats van plantejar la possibilitat dincorporar-hi
algunes qüestions, com tres pistes transversals o
un rocòdrom.
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LAJUNTAMENT SUBHASTA DUES
PARCEL·LES
LAjuntament posa a la venda, mitjançant subhasta
pública, dues parcel·les de propietat municipal
situades al barri de Pineda Feu, que no es poden
destinar a cap finalitat pública o social i que estan
qualificades de residencials.
Es tracta duna parcel·la situada a la carretera de
Caldes número 107, de 917,25 metres quadrats de
superfície, valorada amb 178.863,75 euros, i una
altra parcel·la situada al carrer de Gavina número
18, de 1.727, d11 metres quadrats de superfície
(cosa que permet la construcció de dos habitatges
aparellats), valorada amb 298.790,03 euros.
Un cop públicada la convocatòria de la subhasta
en els butlletins oficials de la Generalitat i de la
Província, hi ha un termini de 15 dies naturals per
presentar les ofertes.
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LAJUNTAMENT VOL FER UN
REGISTRE DE LES FAMÍLIES
ACOLLIDORES
Duns anys ençà, el nombre de famílies lliçanenques
que acullen durant lestiu nens provinents de països
subdesenvolupats o amb conflictes civils ha anat
augmentant i, per això, lAjuntament vol fer-ne un registre
que permeti conèixer millor les necessitats daquestes
famílies solidàries i poder oferir-los la col·laboració i
lajut que calgui.
El primer objectiu és conèixer el nombre de famílies
acollidores, lorigen dels nens acollits i les entitats que
fan dintermediàries en aquests processos. Més endavant,
lAjuntament -integrat en la plataforma Lliçà Solidarivalorarà la possibilitat dimplicar-se més en aquesta
iniciativa.
Per tal de registrar-se com a família acollidora, cal
trucar a lAjuntament i donar les dades corresponents.
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KARATEQUES DE LLIÇÀ DAMUNT
OBTENEN BONS RESULTATS EN
ELS CAMPIONATS NACIONAL I
INTERNACIONAL
El Club de Karate Shorin Ryu va participar en el
campionat internacional daquest esport, que va
tenir lloc a mitjan maig, a Torrelaguna (Madrid), on
van aconseguir un segon, un tercer i un quart lloc.
Anteriorment, havien participat en el Campionat
dEspanya daquest esport, que va tenir lloc a finals
dabril, a Alfaro (Rioja), on van aconseguir dos
quarts llocs.
Noemí Rodríguez va quedar subcampiona en la
modalitat de Kumite de la categoria infantil i Aida
Xavier va quedar tercera en la mateixa modalitat de
la categoria benjamí. Daniel Pérez va aconseguir
un quart lloc en aquesta mateixa modalitat de la
categoria aleví.
Els quarts llocs del campionat dEspanya van ser
per a Noemí Rodríguez i Núria Lista en la modalitat
Katas de la seva categoria.
La resta de competidors també van fer un bon
paper en tots dos campionats.

1. Aprovació provisional de la taxa del servei
dEscola Bressol.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de
lordenança reguladora de la taxa per a la prestació
del servei descola bressol a Lliçà dAmunt per al
curs 2005-2006. El regidor dHisenda, Jaume Ballbé,
va explicar que les despeses del servei descola
bressol per al curs 2005-2006 sincrementaven un
3% respecte a les despeses del curs 2004-2005,
com a previsió de lIPC, i que els ingressos
sincrementaven un 23,91%. Els increments respecte
al curs passat, per als infants que es queden a dinar
i berenar és del 3,62%; per als qui només es queden
a dinar, del 8,67%, i per als qui no es queden a dinar
ni a berenar, del 13,33%. Daquesta manera,
lincrement mitjà per família de les taxes municipals
de lescola bressol és, per al curs 2005-2006, del
6,43%. LAjuntament considera el servei descola
bressol com a bàsic i, amb tarifes populars, vol que
hi pugui accedir tothom. Amb aquestes noves tarifes,
el dèficit de les escoles bressol municipals es redueix
en un 55,08%, el qual és assumit per lAjuntament
a càrrec dels pressupostos municipals.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: A FAVOR; PP: ABSTENCIÓ
2. Aprovació del conveni amb la Diputació
de Barcelona per a lassumpció de funcions
dassistència en la gestió econòmica local.
El Ple va aprovar el conveni tipus sobre lassumpció
de funcions dassistència en la gestió econòmica
local de la Diputació de Barcelona i el seu protocol,
a més de facultar lalcalde per signar documents
relatius a aquest conveni en representació de
lAjuntament. Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar
que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments
i altres ens i organismes locals de la província un
conjunt dactivitats amb lobjectiu de millorar la
gestió econòmica local, que cal adaptar a la normativa
legal vigent. Per això, la Diputació de Barcelona va
aprovar un conveni tipus i un protocol que, a la
vegada, han de ser aprovats pels interessats.
UNANIMITAT
3. Modificació de la versió simplificada de
lescut municipal.
El Ple va aprovar inicialment una nova versió
simplificada de lescut municipal, ja que, segons la
regidora de Comunicació, Marga Vilageliu, lactual
no respon a lobjectiu de dibuix àgil i interpretació
ràpida. Vilageliu va explicar que aquests retocs
formaven part del procés delaboració del Manual
didentitat visual de lAjuntament, que té per objectiu
unificar la imatge de tots els elements comunicatius
de lAdministració local per tal de fer-la més
reconeixible.
UNANIMITAT
4. Verificació de la Modificació del Pla
General en el sector de la Unitat dActuació
II-Ca lOliveres.
El Ple va aprovar verificar un text refós on sincorpora,
a la Modificació del Pla General de Lliçà dAmunt pel
que fa al sector de la Unitat dActuació II-Ca lOliveres,
una reserva de 230 metres quadrats de sòl per a sistemes
locals despais lliures en compliment de lestàndard
derivat de laugment de densitat, una exigència de la
Comissió Territorial dUrbanisme de Barcelona per a
laprovació definitiva daquesta modificació.
UNANIMITAT

no tí cies

5. Verificació de la Modificació del Pla
General pel que fa a lordenació de
ledificació aïllada.
De la mateixa manera, el Ple va aprovar verificar un
text refós on sincorporen diferents preinscripcions
en la Modificació del Pla General de Lliçà dAmunt
pel que fa als paràmetres de lordenació, segons
edificació aïllada, en la zona de ciutat jardí de Lliçà
dAmut, per tal que la Comissió dUrbanisme de
Barcelona pugui aprovar-la definitivament.
UNANIMITAT
6. Aprovació inicial del Projecte
durbanització del barri de Ca lEsteper.
El Ple va aprovar inicialment el Projecte durbanització
del barri de Ca lEsteper elaborat pels Serveis tècnics
municipals, que, segons el regidor dobres, Francisco
León, inclou ladequació de lenllumenat públic i la
xarxa daigua potable i la pavimentació dels carrers.
León va explicar que aquest projecte shavia discutit
en tot moment amb el veïnat del barri. Tots els partits
polítics municipals de loposició van fer constar la
urgència de linici daquestes obres per tal que
aquest estiu tot el barri tingui aigua, la qual cosa,
segons el regidor, sassegura amb aquestes obres.
UNANIMITAT
7. Moció de la Federació dAssociacions de
Veïns de Lliçà dAmunt sobre laugment en
la participació dels municipis en els
pressupostos generals per al 2006.
El Ple va aprovar una moció presentada per la
Federació dAssociacions de Veïns de Lliçà dAmunt,
per tal delevar al Govern de lEstat espanyol la
reclamació daportacions extraordinàries que
compensin el deute històric dels municipis per les
prestacions socials i culturals fetes fins ara, però,
sobretot, laugment immediat i progressiu de la
participació en els pressupostos generals per al
2006 i successius i, alhora, promoure una reforma
a fons de la Llei de bases de les hisendes locals en
la direcció que permeti la sostenibilitat social i
ambiental imprescindibles. De la mateixa manera,
elevar aquest mateix acord al Parlament de Catalunya
i al Govern de la Generalitat perquè prengui mesures
adequades en el marc de la reforma de lEstatut de
Catalunya, la nova fórmula de finançament autonòmic
i les pròpies disposicions per a la descentralització
de ladministració catalana en vegueries i comarques.
UNANIMITAT
8. Afers urgents:
- Esmena dels estatuts de la societat limitada
Empresa municipal dobres de Lliçà dAmunt.
El Ple va aprovar suprimir lapartat h de larticle 8è
dels estatuts de la societat limitada Empresa
municipal dobres de Lliçà dAmunt, ja que aquesta
empresa no pot emetre ni garantir obligacions ni
altres valors negociables agrupats en emissions, tal
com sindicava en aquest apartat.
UNANIMITAT
9. Mocions:
El PSC va presentar tres mocions:
- una per traslladar al president de la Generalitat de
Catalunya la petició de declarar oficialment el dia
19 dabril Dia del Municipi, en reconeixement a
la recuperació de la democràcia local i la tasca feta
pels governs municipals.

* Activitats al Pinar de la Riera
Mentre durin les obres del Pinar de la Riera, resta prohibit fer-hi qualsevol tipus dactivitat (festes, arrossades, etc.).

PLE ORDINARI DEL 26 DE MAIG
El grup polític municipal dERC va mostrar-se
indiferent amb la proposta.
ERC: ABSTENCIÓ; ICV-EUiA, CiU, PSC I PP: A FAVOR
- una altra per recolzar la Carta de Vitòria que recull
el Decàleg del municipalisme del segle XXI.
El grup polític municipal dERC va mostrar-se en
desacord amb alguns punts del decàleg.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA: ABSTENCIÓ; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: A FAVOR; PP: ABSTENCIÓ
- i una altra sobre lEstatut i els governs locals de
Catalunya perquè el nou Estatut dAutonomia de
Catalunya reconegui el paper decisiu dels governs
locals en ladministració dels interessos dels
ciutadans.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
El PP va presentar dues mocions:
- una per instar el govern municipal a incloure dins
de la normativa del Reglament Orgànic Municipal
lestabliment duna sessió plenària amb lúnic punt
en lordre del dia del debat sobre lestat del municipi.
UNANIMITAT
- i una altra per instar els grups del govern municipal
i els grups de loposició que demanin als seus
respectius representants al Parlament de Catalunya,
el suport a la Proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari del Partit Popular que sol·licita
que les escoles siguin construïdes dins de les dates
planificades, que es debatrà properament al Parlament
de Catalunya.

Els grups polítics municipals dERC i del PSC van
manifestar que hi havia el compromís de la Generalitat
en aquesta qüestió. En canvi, els grups polítics
municipals de CiU i el PP van manifestar que, encara
que hi hagués aquest compromís, es podia fer més
força daquesta manera.
ERC, ICV-EUiA I PSC: EN CONTRA; CiU I PP: A FAVOR
ERC va presentar una moció de suport a les bases
per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès, que
es va acordar que constés com una moció presentada
conjuntament per tots els grups polítics municipals.
El grup polític municipal de CiU va voler fer algunes
puntualitzacions.
UNANIMITAT
10. Preguntes:
El PP va fer nou preguntes referents a: les dimensions
dels aparcaments del carrer de Jaume I (barri de
Sant Baldiri); les negociacions amb Mango per Can
Montcau; el canvi en lempresa de recollida
descombraries; la regularització del personal de
lAjuntament; un estudi per a aparcaments de
camions; lelaboració dun projecte per solucionar
el problema de la filtració daigües a la via pública
al barri de Can Salgot; la construcció de la biblioteca
municipal; les conclusions del procés de participació
ciutadana sobre Lliçà Centre i el pla dactuació; i els
lliurament de les actes de les comissions de govern
als regidors de lAjuntament.

FINALISTES DE LA II NIT DE LESPORT
Premis als Valors Esportius:

Premis al Mèrit Esportiu:

- Premi a la persona que ha destacat per haver
desenvolupat o estar desenvolupant un esforç
significatiu pel reconeixement, evolució i consolidació
de lentitat:
Sr. Ferran Vidal i Chica - Club Bàsquet Lliçà
dAmunt
Sr. Pedro Arenas i Pintor - Club Esportiu Lliçà
dAmunt
Sr. Jaume Cladellas i Cladellas - Club Billar Lliçà
damunt

- Premi a la Millor Esportista local, que pretén valorar
aquella persona per la seva trajectòria esportiva, tant
per la temporada objecte de la Nit de lEsport com
al llarg de la seva carrera esportiva, i que realitza
una tasca important ja sigui dintre o fora del nostre
municipi:
Núria Lista i Díaz - AE Shorin-Ryu Goshin-Do
Karate Lliçà dAmunt
Núria Torres i Benavent - Club Patí Lliçà dAmunt
Laura Camps i Relats - Club Bàsquet Lliçà dAmunt

- Premi a la persona per lesforç i la dedicació al
desenvolupament de lesport al municipi, intentant
assolir els valors màxims de participació,
col·laboració, solidaritat i esportivitat en el món
esportiu del lleure:
Sr. Juan Silva i Berlanga - AV Ca lEsteper
Sr. Francisco Gómez i Mancha - ACE Ca lEsteper

- Premis al Millor Esportista local, que pretén valorar
aquella persona per la seva trajectòria esportiva, tant
per la temporada objecte de la Nit de lEsport com
al llarg de la seva carrera esportiva, i que realitza
una tasca important ja sigui dintre o fora del nostre
municipi:
Josep Parera i Aregall - Club Natació Granollers
Isaac Lorente i Montfort - Club Esportiu Lliçà
dAmunt
Guillem Torres i Benavent - Club Patí Lliçà dAmunt
Àlex Castro i Saez - Club Bàsquet Lliçà dAmunt

- Premi a lentitat en matèria de formació de les
persones que la integren, que possibiliten la millora
de la qualitat del treball i dels objectius de lentitat:
Club Bàsquet Lliçà dAmunt
AV Ca lEsteper
ACE Ca lEsteper
- Premi a lentitat per la constitució, consolidació,
ampliació i/o difusió de la pràctica esportiva del
municipi:
BTT Concos Lliçà dAmunt
AE Shorin-Ryu Goshin-Do Karate Lliçà dAmunt
Club Bàsquet Lliçà dAmunt

no t íc ie s

* IMSERSO 2005-2006
Per acollir-se al conveni de vacances de lAjuntament amb lIMSERSO sha de passar per lOAC o pel Casal dAvis
a recollir limprès, que sha de retornar el dilluns 20 de juny emplenat, juntament amb una fotocòpia del DNI.

- Premi Especial de lÀrea dEsports de lAjuntament
de Lliçà dAmunt, a la persona o entitat per laportació
al desenvolupament esportiu municipal, limpacte
mediàtic i esportiu i linterès públic. Lassignació
daquest premi correspon a lÀrea dEsports.

* Exposició de joves artistes locals
La Regidoria de Joventut està preparant, per aquest juliol, una exposició amb les obres de quatre joves artistes locals.
* Concurs públic per a ladjudicació del servei de bar i consergeria del Casal dAvis
Les bases es poden recollir a lOAC (Oficina dAtenció al Ciutadà) de lAjuntament. Les ofertes shan de lliurar en
aquest mateix lloc, on shan de registrar. Per a més informació: 93 841 52 25.
* LAssociació Cor Claverià LAliança necessita cantaires
Els assajos es fan els dilluns, de 20.30 a 22.30 h, al Casal dAvis.
* Oferta de feina
Perruquera amb experiència per treballar a mitja jornada. Perruqueria Sari (93 841 48 80).
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CICLE DE XERRADES 6 AUTORS
EXPLIQUEN UN LLIBRE
Dins dels actes de commemoració
de lAny del Llibre i la Lectura.

Maria Barbal

Dia: dijous 16 de juny
Hora: 20 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
CONCERT
Dins dels actes de commemoració
del desè aniversari de lIES Lliçà

Escola Municipal de
Música lAliança
Fi de curs.

Dia: dissabte 18 de juny
Hora: 11 h
Lloc: IES Lliçà
ACTE

II Nit de lEsport
Dia: dissabte 18 de juny
Hora: 21 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
OCI NOCTURN PER A JOVES

Ona Jove

Servei de tranport des de les
parades del bus urbà
senyalitzades amb el distintiu
dOna Jove (venda de tiquets a
lAjuntament i al PIJ).
Dia: dissabte 18 de juny
Horari: de les 22 a la 1 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Programació:
- durant tota la nit: pinta grafits, dibuixa
Manga, fes un reportatge de vídeo, juga
a SoftKombat, aprèn les tècniques dels
malabars, fest-te els complements de
bijuteria de moda, campionat de ping
pong (inscripcions fins al 17 de juny
al Centre Cívic Palaudàries i al PIJ; pots
anar practicant durant el mes de juny
al mateix centre cívic; hi haurà premi),
música amb DJ-practica les tècniques
per punxar i còctels especials.
- de 22 a 23.30 h: Aprèn a ballar Break
Dance
- de 23 a 1 h: Experimenta com es juga
a bàsquet en cadira de rodes. A la pista
poliesportiva de Palaudalba. Hi haurà
concursos i premi. Per a persones
discapacitades i no discapacitades.
Inscripcions fins al 17 de juny al Centre
Cívic Palaudàries i al PIJ.

agenda

FESTA

Revetlla de Sant Joan
Dia: dijous 23 de juny
Lloc: Parc de Can Godanya
Programació:
- 21.30 h: Sopar popular. Venda de
tiquets anticipats a lateneu LAliança i
al restaurant 36 cadires; 10 euros
- 22.30 h: Ball de Sant Joan amb Petita
Orquestra Galaxy Benidorm
- 24 h: Ho cremem tot!
- 00.30 h: Muchachito Bombo Infierno,
Martingala i DJ Showarma
TALLER

Djambé

Mínim 8 persones i màxim 12
persones.
Dies: dimarts, del 5 al 26 de juliol
Horari: de 20 a 21.30 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners
Inscripcions: fins al dilluns 27 de
juny, al Punt dInformació Juvenil (PIJ),
a la biblioteca de lIES Lliçà
Preu: 10 euros

LES ENTITATS
PROPOSEN:
DIAPOSITIVES A LA FRESCA
Propostes de viatges i
descobertes, de primera mà,
dindrets màgics i mítics. Activitat
oberta a tothom. Després de les
projeccions, hi ha ressopó.

De Lhasa a Katmandú
en BTT
a càrrec de Manel Garcia.
Dia: dijous 16 de juny

Expedició de dones a
lEverest04
a càrrec de lexpedició.
Dia: dijous 30 de juny
Hora: 22 h
Lloc: pati del recinte municipal Els
Galliners
Organitza: Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) de la Vall del Tenes
ACTIVITATS DEL 10È ANIVERSARI
DE LIES LLIÇÀ

Acte institucional i
trobada dexalumnes i
exprofessors

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal de lAjuntament de Lliçà dAmunt / 15 de juny de 2005

Dia: divendres 17 de juny
Organitza: IES Lliçà
EXCURSIÓ

Museu de la vida laboral
de lEspluga de Francolí
Dia: dissabte 18 de juny
Hora i lloc de sortida: 7.45 h (La
Cruïlla) i 8 h (Casal dAvis)
Inscripcions: dijous, de 17 a 18 h, al
Casal dAvis
Preu: 29,50 euros
FESTA MAJOR

Esplai

Dia: dissabte 18 de juny
Lloc: local de lEsplai
Programació:
- 16.30 h: Gimcana per a pares i mares
i nens i nenes de lEsplai
- 20.30 h: Sopar i espectacle a càrrec
dels nens i nenes de lEsplai
Organitza: Grup dEsplai
FESTA

Revetlla de Sant Joan
Dia: dijous 23 de juny
Organitza: Associació Veïnal de Can
Rovira Nou
FESTA DE BARRI

Can Farell

Dies: 23, 24, 25 i 26 de juny
Organitza: AV Can Farell
CURSOS

Anglès

Cursos destiu al juliol i curs
2005/06
Més informació i inscripcions:
dilluns, dimecres i divendres, de 10 a
13 h, i de dilluns a divendres, de 17 a
19.30 h, a lEscola dAnglès, fins al 29
de juny (cursos destiu) i a partir del
13 de juny (curs 2005/06)
Organitza: Escola dAnglès
FESTA

20è aniversari del taller
artesà lAltell
Hi haurà un petit piscolabis.
Dia: dijous 30 de juny
Hora: 21 h
Lloc: taller artesà LAltell
Organitza: taller artesà LAltell

Els barris shan
dautoprotegir
del foc
Lliçà es prepara per afrontar un dels estius de major risc dincendis forestals de
les darreres dècades i es disposa a complir i a fer complir la legislació vigent. La
Llei 5/2003, de 22 dabril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana és ben clara: els
barris shan dautoprotegir del foc, és a dir, els propietaris de terrenys han de
pagar, mitjançant una taxa, la creació i el manteniment duna franja de 25 metres
entre el barri i el bosc. LAjuntament ha sol·licitat ajut econòmic a la Generalitat
per sufragar una part de la despesa que això suposarà. Individualment, seran pocs
diners, i les vides humanes que estan en joc bé sho valen.
A banda daixò, sha organitzat un dispositiu municipal que compta amb la
col·laboració inestimable de Protecció Civil de Lliçà dAmunt, lADF lAlzina i la
Diputació. El dispositiu inclou la posada a punt del Pla dactuació municipal per
a emergències; la realització de simulacres; el suport al dispositiu local de vigilància
i extinció dincendis de Proteció Civil de Lliçà dAmunt (3 vehicles i 6-10 efectius
diàriament); el Pla de vigilància complementària dincendis forestals de la Diputació
de Barcelona (ruta diària des del 15 de juny al 15 de setembre), el desbrossat i
la neteja de parcel·les i zones verdes municipals; linici dexpedients disciplinaris
i sancionadors per als propietaris de parcel·les brutes o amb vegetació; i el control
de fogueres de Sant Joan i Sant Pere, que obligatoriament requereixen permís de
lAjuntament.
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