FESTA MAJOR 2005
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La pluja va fer acte de presència durant aquesta Festa Major i va obligar a suspendre alguns actes i a
traslladar-ne de lloc alguns altres, tot i que res d'això va restar espectacularitat a la festa. D'altra banda, ja
abans de l'inici de la Festa Major, les condicions ambientals de gran sequera que afectaven Catalunya
també van obligar a suspendre dues de les activitats previstes: l'Espurneig, una de les novetats d'enguany,
i la Remullada, situada després del Correfoc, les quals s'emplacen per l'any vinent, si les condicions
ambientals són més propenses.
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LLIÇÀ D'AMUNT COMENÇA EL
CURS ESCOLAR AMB NORMALITAT

S'INICIEN LES OBRES DE PINEDA
FEU

La normalitat ha estat la tònica general de l'inici del
nou curs escolar a Lliçà d'Amunt, que va tenir lloc
el passat 12 de setembre.

Les obres d'urbanització del barri de Pineda Feu,
adjudicades a l'empresa Coir, començaran pel
soterrament dels serveis i la pavimentació dels
carrers de la Guatlla i de les Orenetes.

Aquest curs escolar 2005-2006, les escoles
bressol L'Espurna i Palaudàries comptaran amb un
total de 185 infants; els quatre centres d'ensenyament
infantil i primari acolliran un total de 1.133 nens i
nenes; i l'institut tindrà 636 alumnes en total.
La principal novetat d'enguany ha estat l'estrena
de tres mòduls més instal·lats al CEIP Rosa Oriol,
després que la Generalitat fes cas a les nombroses
manifestacions de tota la comunitat educativa de
Lliçà d'Amunt i ampliés l'oferta educativa d'aquesta
escola amb tots els cursos, de P3 fins a 6è.
D'altra banda, abans de l'inici del nou curs escolar,
es van fer reparacions de filtracions d'aigua, en la
calefacció i en la tanca al CEIP Països Catalans, així
com el manteniment de la resta dels centres educatius.
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LA SAGRERA I L'ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANT JULIÀ,
PROTAGONISTES DE LES
JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI
Un any més, Lliçà d'Amunt s'ha adherit a la celebració
de les Jornades Europees del Patrimoni, que tindran
lloc arreu d'Europa els dies 30 de setembre i 1 i 2
d'octubre.
L'Ajuntament ha organitzat un altre itinerari pel
patrimoni de Lliçà d'Amunt, que completa els quatre
que s'han fet en anteriors edicions per donar a
conèixer les arrels del municipi.
En aquesta ocasió, el diumenge 2 d'octubre, a les
12 del migdia, des de l'església parroquial de Sant
Julià, s'iniciarà una passejada comentada pel barri
de la Sagrera, que acabarà a la mateixa església
amb una conferència sobre la història d'aquesta
església i la importància de la sagrera com a reducte
inicial del poble.

no t íc ie s

Aquesta primera fase durarà uns tres mesos i
abans que s'acabi ja s'iniciaran les obres de la
segona fase, que s'allargaran força a causa de la
seva complexitat: es tracta del soterrament de
serveis, l'enllumenat, l'ajardinament i la pavimentació
de la resta de carrers i de les carreteres.
Aquesta obra està gestionada per l'Empresa
Municipal d'Obres (EMO).
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L'AJUNTAMENT INSTAL·LA UNA
HIDRANTS ALS BARRIS
L'Ajuntament ha contractat a l'empresa Sorea la
instal·lació de tretze hidrants per als barris, per tal
que els bombers, l'associació de defensa forestal
i les unitats de protecció civil puguin proveir-se
d'aigua, en cas que es produeixi un incendi forestal.
D'aquesta manera, Lliçà d'Amunt s'adequa a la
legislació vigent, que obliga els barris que limiten
amb sòl forestal a disposar d'una xarxa d'hidrants
homologats amb condicions adequades de cabal i
pressió.
Cada hidrant tindrà un cost de 1.745 euros i
complementarà la xarxa existent, que no era suficient.
Concretament, els nous hidrants s'instal·laran als
barris de Ca l'Esteper, Can Farell, Can Lledó, Can
Salgot, Can Xicota, Palaudalba, El Pinar, Pineda Feu
i Pinedes del Vallès.
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ELS GALLINERS ES TORNEN A
OBRIR COM A ESPAI JUVENIL
Properament, l'Ajuntament té previst tornar a obrir
la primera planta de l'edifici municipal dels Galliners
com a espai juvenil, amb el Punt d'Informació Juvenil
i el Casal de Joves.
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Per aquest motiu, la regidoria de Joventut fa una
crida a tots els joves que estiguin interessats a
participar en la definició dels criteris bàsics de
funcionament d'aquest espai juvenil. Els interessats
han de deixar les seves dades a les adreces de
correu electrònic jovesllicamunt@hotmail.com o
joventut@llicamunt.net, o al telèfon 666 56 49 61,
i se'ls convocarà a una reunió.
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LA PÀGINA WEB MUNICIPAL,
CADA COP MÉS VISITADA
La pàgina web municipal, que es va estrenar l'1 de
juny, ha rebut més de 7.500 visites.
Des del mes de juny fins ara, el nombre de visites
ha anat augmentant progressivament i, aquest mes
de setembre, amb la Festa Major, les visites diàries
han superat les estadístiques anteriors.
Els continguts més visitats són les notícies i
l'agenda. Aquests continguts es renoven cada quinze
dies, paral·lelament a cada nova edició del butlletí
municipal.
D'altra banda, al principis de setembre, la pàgina
web municipal va aconseguir el segell IQ, atorgat
per l'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA), que dóna
fe que els serveis que ofereix tenen garantia de
qualitat i seguretat. Aquest segell es renovarà
anualment mitjançant una auditoria que comprovarà
que els nivells de qualitat i seguretat exigits per
l'IQUA es mantenen.
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APAGADA DE LLUM A CAN SALGOT
Un veí de Can Salgot va causar una apagada de
l'enllumenat públic en una zona del barri, que va
durar més d'una setmana.
Una excavadora, que treballava en una obra
particular del carrer Guerau de Liost, va malmetre
els cables de l'enllumenat públic. Sense avisar dels
desperfectes, el veí va intentar arranjar-ho, la qual
cosa encara va agreujar més el problema.
La brigada elèctrica municipal va reestablir
l'enllumenat públic a gran part de la zona afectada

al més ràpid possible, tenint en compte que estava
treballant en la Festa Major. De tota manera, la part
més malmesa, uns dos-cents metres de carrer, va
quedar sense llum uns dies més, ja que l'avaria era
més complicada de resoldre.

L'exhibició eqüestre, organitzada pels voluntaris
de Protecció Civil, una de les novetats d'enguany,
va ser molt aplaudida. L'espectacle va concentrar
els millors genets i amazones de Catalunya, que
van mostrar diverses modalitats de domatge i salts
amb cavall.

L'Ajuntament obrirà expedient al veí de Can Salgot
perquè es faci càrrec dels desperfectes ocasionats.
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EL LLIÇANENC LLUÍS OLIVÁN
GUANYA UN PREMI DE NOVEL·LA
BREU
El lliçanenc Lluís Oliván Sibat, de 37 anys, professor
de l'IES Lliçà, ha guanyat el premi de novel·la breu
del III Premi Sant Celoni de les Lletres.
Lluís Oliván ha obtingut aquest premi amb la
novel·la breu El taxidermista, "un relat intens que
posa al límit els personatges per explorar la part
més fosca de la condició humana".

Spòrting l'Olla va guanyar l'edició d'enguany de
la Juguesca. Aquesta competició lúdica entre cinc
colles formades per gent del poble, que aquest any
estrenava nous membres en l'organització, va
comptar amb les tradicionals proves de la cercavila,
la piscina i l'estirada del tractor, i amb proves noves,
com la del cant tirolès, molt espectacular, o el
sopar dels idiotes i Milli Vanilli, molt divertides.
També cal destacar la incorporació d'un personatge
que animava cadascuna de les proves.
La fideurada popular va ser una altra de les novetats
d'enguany. Va aplegar unes quatre-centes persones,
moltes del Ball de Gitanes i el Grup Folklòric de
Berceo que els van venir a visitar, els quals van
oferir una degustació de pachurro com a prèvia a
la fideuada, i van fer una demostració de les seves
danses típiques després del dinar.

 Oliván ha obtingut diversos premis literaris, però
aquesta esdevé la seva primera obra publicada,
editada per Viena Narrativa. L'autor va voler presentar
el llibre el passat 23 de setembre a l'ateneu L'Aliança.
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EL BALL DE GITANES FA UN
INTERCANVI AMB UN GRUP
FOLKLÒRIC DE LA RIOJA
El Grup de Gitanes de Lliçà d'Amunt va visitar La
Rioja al final del mes d'agost, i un grup folklòric de
Berceo va tornar la visita als lliçanencs aquest mes
de setembre durant la Festa Major.
A La Rioja, els membres del Grup de Gitanes i els
seus acompanyants van visitar els llocs més
emblemàtics de la zona. També van oferir una
ballada als ciutadans de La Rioja i aquests els ho
van agrair amb la seva tradicional degustació de
pachurro, pinxo i gerreta de vi de La Rioja.
A Lliçà d'Amunt, els de La Rioja van deleitar els
lliçanencs amb una mostra de les seves danses
típiques i els van tornar a oferir una degustació de
pachurro.

El Sopar de les Àvies no va faltar a la cita d'enguany
i va aplegar més de quatre-centes persones que,
després de degustar les exquisitats culinàries de
les àvies, van poder gaudir d'un espectacle de
màgia. La cuinera televisiva "àvia Remei" va ser la
convidada d'honor d'aquesta edició. En aquesta
ocasió, l'acte es va ubicar al Pavelló Municipal
d'Esports, ja que el temps era insegur i els pronòstics
meteorològics auguraven pluja.

Com és habitual, el divendres de Festa Major es
va dedicar a la gent gran del poble. La Festa
d'Homenatge a la Vellesa va aplegar uns quatrecents avis i àvies que van gaudir d'una missa, un
dinar i un espectacle de cançó catalana.

* Avís
S'informa als veïns del barri de can Xicota i dels ravals urbans propers, que l'Ajuntament està obligat a mantenir tallat
l'accés al Pinar de la Riera fins que el Ministeri de l'Interior, d'acord amb el reglament de l'activitat pirotècnica, autoritzi
a obrir-lo. Ens diuen que serà aviat.
* II Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley
El tema d'enguany són els edificis i les construccions singulars del nostre poble. Les bases del concurs es poden
recollir a l'Ajuntament, als centres cívics i a diversos locals comercials del municipi. El termini de recepció de les obres
finalitza el 6 d'octubre, de dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h, i divendres, de 8 a 14 h, a la Regidoria de Cultura.

Coincidint amb la Festa Major, Lliçà d'Amunt
també va celebrar la Diada Nacional de Catalunya.
L'acte va comptar amb la lectura d'un manifest,
ofrenes florals i el Cant dels Segadors davant del
monument dedicat a Rafel Casanova, situat a la
plaça que porta el seu nom.

* Vacunació antigripal
Dilluns 17 d'octubre, de 16 a 17.30 h, al Casal d'Avis.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURS

Alfabetització per a persones
immigrants
Dia d'inici: dimarts 4 d'octubre
Horari: de 15 a 16.30 h
Lloc: SEFED
Inscripcions: 93 841 52 25

Inici de l'Esplai

Lliurament de premis del concurs de barrets i
espectacle infantil.
Dia: diumenge 2 doctubre
Hora: 11 h
Lloc: parc infantil del quiosc
Organitza: Esplai

Segon cicle organitzat amb motiu de la
commemoració de l'Any del Llibre i la Lectura

RACÓ DEL CONTE

Dia: dijous 13 d'octubre: Cervantes, El Quijote a càrrec de
Josep Maria Micó
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
EXPOSICIÓ

"Instants"

Durant tots els dies de Festa Major es va instal·lar
un Punt d'Informació Municipal (PIM) a la plaça
Catalunya, on es podien comprar samarretes
estampades amb el lema "Amunt la Festa" i tiquets
per a diferents actes festius, així com rebre
informació de diferents serveis municipals.

FESTA

CONFERÈNCIA

"Grans llibres de la literatura universal:
de l'edat mitjana als nostres dies"

Fotografies de Lliçà d'Amunt del fotògraf Josep
Prims.
Dies: fins al 30 de novembre
Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h, i
divendres, de 8 a 14 h
Lloc: EspaiOAC (espai d'exposicions de l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà de l'Ajuntament)

El Pavelló Municipal d'Esports i el recinte
municipal d'Els Galliners van acollir els actes i
espectacles infantils; els centres cívics i el Parc
de Can Godanya es van convertir en espais juvenils
amb activitats i concerts diversos per a joves, i el
Pinar de la Riera va ser el punt de trobada de les
entitats, on van intal·lar les seves barraques i es
van dur a terme diferents actuacions i tallers.

- Manga: dimecres, de 17 a 18.30 h (menors de 12 anys)
o de 18.30 a 20.30 h (majors de 12 anys)
- Dibuix i pintura: dijous, de 19 a 21 h
- Restauració:de 17 a 19 h o de 19 a 21 h
Més informació i inscripcions: 666 56 49 61
Organitza: Aula Artística

LES ENTITATS
PROPOSEN:
Activitats:
- Teatre: dimarts a la tarda (Informació: Montse, 93 844 84 99)
- Microgimnàs: dijous a la tarda (Informació: Imma, 93 841
71 12)
- Autoestima: divendres al matí (Informació: Imma, 93 841
71 12)
- Anglès de supervivència: matins (Informació: Imma, 93
841 71 12)
- Excursió a Santa Pau i al Bosc de Can Ginabreda: dissabte
22 d'octubre. Preu: sòcies, 30 euros; no sòcies, 32 euros
(Informació: Montse, 93 844 84 99)
- Tapersex: (Informació: Imma, 93 841 71 12)
- Sopar d'aniversari: novembre (Informació: Imma, 93 841
71 12)
Organitza: Associació Dones del Tenes
TALLERS

Aquesta Festa Major tampoc van faltar-hi
concerts, balls, gegants i exposicions.

Curs 2005-2006
Per a nens i nenes.

Tallers:
- Ceràmica: dilluns, de 17 a 18.30 h o de 18.30 a 20 h
- Dibuix infantil: de 17 a 18.30 h

agenda
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Una gran
Festa Major

Contes de gegants i dracs

a càrrec de Ramon Roh-ma. Adreçat a nens i nenes
de 2 a 7 anys, aproximadament, i a les seves
famílies.
Dia: divendres 7 d'octubre
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca lES Lliçà
Organitza: les AMPA dels quatre CEIP
EXCURSIÓ

Centre Mundial del Ruc Català
Dia: dissabte 15 d'octubre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Preu: 32 euros
Inscripcions i més informació: Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal d'Avis

ACTIVITATS

Temporada 2005-2006

Lliçà en 5 minuts

CURS

Menopausa

Impartit per la llevadora M. José Vila i dividit en
exercicis de gimnàs, relaxació i una part teòrica.
Dies: dilluns, del 19 d'octubre al 19 de desembre
Horari: de 9 a 11 h
Lloc: gimnàs de l'Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes
Inscripcions: Contactar amb la llevadora de l'Àrea Bàsica
de Salut de la Vall del Tenes (93 841 52 50)
Organitza: Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes
XERRADA

L'illa del tresor

a càrrec de Salvador Giner. Activitat englobada
dins del programa d'activitats del 10è aniversari
de l'IES Lliçà.
Dia: dimecres 19 d'octubre
Organitza: IES Lliçà

Probablement la Festa Major de Lliçà no és la més gran de la comarca, ni en
cartell ni en pressupost, però ben segur que és la més original i divertida.
Enguany, malgrat les inclemències del temps -que van obligar a fer alguns
canvis a corre-cuita- la Festa Major ha estat tot un èxit, tant d'organització
com de participació. Gràcies a la implicació de moltes entitats i a la feina,
sovint invisible, dels treballadors municipals i dels membres de la recentment
creada Comissió de Festes, la nostra festa gran ha aconseguit omplir de gent
les places i els carrers.
La gran varietat d'actes del programa ha fet possible que cadascú hi trobés el
seu lloc, i la manca d'incidents remarcables confirmen que la festa pot esdevenir
un veritable espai de convivència, de tolerància i de llibertat per a tothom.
L'espectacularitat de la Juguesca i l'èxit de les novetats d'aquesta Festa Major
n'auguren un futur saludable. Així, un cop fetes les valoracions pertinents i
corregides les petites disfuncions de la Festa 2005, els organitzadors ja estan
preparant la Festa Major de l'any vinent que, sens dubte, serà encara millor
que aquesta. Només cal que la gent mantingui la il·lusió i que el temps hi
acompanyi.
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
ajuntament@llicamunt.net
www.llicamunt.net
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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