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Lliçà cap amunt
L'equip de govern va decidir al començament
de la legislatura posar un punt i apart a la
història del Galliner com a equipament de
joventut. Les dinàmiques que s'havien creat
i la disminució del recursos humans que
gestionaven l'equipament van fer prendre la
decisió de tancar provisionalment el Galliner.
El Punt d'Informació Juvenil es va traslladar
a la Biblioteca de l'IES Lliçà, on ha conviscut
amb aquest servei fins ara.
Aquest període de temps es pot valorar com
a fructífer ja que s'ha elaborat el Pla Local
de Joventut, parlant amb els joves i coneixent
la seva opinió, s'han reestructurat els
recursos humans de l'Àrea, incorporant una
nova dinamitzadora juvenil, s'han adquirit
més coneixements de la realitat juvenil del
municipi i s'han generat dinàmiques positives
amb gent jove.
En aquest temps s'ha tingut sempre present
la reobertura de l'equipament i ha estat una
de les apostes més clares del Pla Local de
Joventut. De fet, amb alguns joves ja s'havien
tingut reunions per parlar sobre el nou
equipament durant l'any 2004. Allà es van
exposar les necessitats que havia de cobrir
aquest equipament. Malauradament, tot i
estar totes elles ben justificades, no s'ha
pogut fer front a totes les demandes. l'Espai
Jove El Galliner, amb les petites, però
importants millores que s'han realitzat en
l'edifici i en el projecte,intentarà donar
resposta a les necessitats dels joves.
Per això es convida tota la joventut del
municipi que ajudi amb les seves propostes,
idees i el seu compromís cívic a fer créixer
l'Espai Jove El Galliner i que a partir d'ell es
pugui canalitzar tot el dinamisme que ha
demostrat sempre el jovent del municipi.

notícies
SEGONA ETAPA
DEL PROCÉS
PARTICIPATIU
SOBRE LLIÇÀ
CENTRE
L'Ajuntament ha rebut el
document que recull les
propostes fetes en la
primera etapa del procés
participatiu per dissenyar
el futur centre urbà de Lliçà
d'Amunt. Aquest document,
elaborat pels mateixos
monitors del taller
participatiu, s'ha distribuït
a la seixantena de
participants i està penjat a
la pàgina web municipal.
Seguidament,
l'Ajuntament encarregarà
a tres equips d'arquitectes
una proposta concreta de
centre urbà, a partir de les
necessitats o premisses en
el document.
Cadascuna de les
propostes d'aquests equips
d'arquitectes es presentarà
a la ciutadania. I amb
aquestes tres visions del
futur centre urbà del
municipi s'iniciarà la
segona etapa del procés
participatiu, en què els
participants en la primera
etapa tornaran a realitzar
un taller en grups per
debatre les tres propostes.
D'aquesta segona etapa
del procés participatiu
sortirà la proposta definitiva
que seguiran els tècnics
per modificar el
planejament i realitzar el
projecte d'urbanització de
les quatre unitats
d'actuació conegudes com
a Lliçà Centre, que
engloben,
aproximadament, del
carrer de l'Aliança fins al
parc de can Godanya i de
l'avinguda Països Catalans
fins al carrer d'Anselm
Clavé. La modificació i el
projecte se sotmetran a
informació pública, seguint
el procediment legal.
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L'AJUNTAMENT
RECUPERA UN
ESPAI MUNICIPAL

MILLORES A
L'ATENEU
L'ALIANÇA

Després de més de vint
anys d'ocupació escolar,
l'edifici municipal del
carrer Folch i Torres tindrà
un ús social.

Tenint en compte el servei
públic que fa l'ateneu
L'Aliança com a sala
d'actes per a moltes
entitats i les mancances
que té aquest local en
termes de seguretat i
accessibilitat, l'Ajuntament
hi ha fet unes reformes per
millorar l'evacuació en cas
d'emergència i l'accés a les
persones amb mobilitat
reduïda.

El Ple extraordinari del
passat 27 d'octubre va
aprovar la desafectació
d'aquest edifici, on ara hi ha
ubicat el CEIP Miquel Martí
i Pol.
Aquesta desafectació és
un tràmit que cal perquè
l'Ajuntament pugui
disposar d'aquest espai
quan, el curs escolar
vinent, l'escola funcioni en
la seva nova ubicació de
Palaudàries.

EL CASAL D'AVIS ES
TRASLLADARÀ A
L'EDIFICI
MUNICIPAL DEL
CARRER FOLCH I
TORRES
L'Ajuntament ha decidit
traslladar el Casal d'Avis a
l'edifici municipal del
carrer Folch i Torres, un
cop recuperat com a espai
municipal per a ús social.
Actualment, el Casal d'Avis
ocupa dos locals de lloguer
i l'actual contracte finalitza
a finals d'aquest any.
Per ubicar el Casal d'Avis
a l'edifici del carrer Folch i
Torres, aquest espai
s'haurà d'adaptar i, per
això, l'Ajuntament està
buscant recursos
econòmics.

D'aquesta manera, la sala
d'actes tindrà tres portes
d'emergència; dues amb
sortida al pati de darrera i
una al carrer de l'Aliança.
A més, el vestíbul de la
sala d'actes, més baix que
la zona de la barra de bar i
dels laterals, s'ha elevat a
la mateixa alçada. També
hi haurà una rampa central,
igual que les laterals, per
baixar fins a platea.
A l'exterior, s'han habilitat
dues rampes; una des de
la vorera del carrer de
l'Aliança fins a l'entrada del
recinte i una altra des de
l'entrada del recinte fins al
vestíbul.
L'Ajuntament i l'ateneu
L'Aliança s'han repartit el
cost d'aquestes obres de
millora. De tota manera,
l'admistració local ha
demanat una subvenció al
Departament de Cultura de
la Generalitat per tal de
reduïr les aportacions
econòmiques de les dues
parts.

ARRANJAMENT
D'UNA CASA DELS
MESTRES PER
UBICAR-HI EL
TALLER DE
RESTAURACIÓ
Amb l'obertura de l'Espai
Jove al recinte municipal
dels Galliners, la sala que
ocupava el taller de
restauració de l'Aula
Artística s'ha hagut de
traslladar a una de les
cases dels mestres, la que
està situada entre la que
ocupa la UEC de la Vall del
Tenes i la del taller artesà
L'Altell.
Una part d'aquesta casa
dels mestres s'ha arranjat
per ubicar-hi aquest taller
de l'Aula Artística.

EL CAMÍ DE CAN
RIERETA JA TÉ
PROJECTE DE
PAVIMENTACIÓ
La Junta de Govern Local
va aprovar inicialment el
"Projecte de Pavimentació
del Camí de Can Riereta,
entre la carretera BV-1432
i el barri de Can Xicota.
L'Ajuntament va entregar
una còpia del projecte a
l'Associació de Veïns de
Can Xicota el passat 9 de
novembre.
Aquest projecte està en
període d'exposició pública.
Durant aquest període, els
interessats poden
examinar-lo i formular-hi
les al·legacions que
considerin pertinents. En
cas que no es produexi cap
al·legació, el projecte es
donarà per aprovat
definitivament.
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Seguidament, s'hauran de
dur a terme les
expropiacions de les
finques rústiques
afectades.
Aquest camí, que dóna
accés al barri de Can Xicota
des de la carretera, té una
longitud de 550 metres; s'hi
farà una calçada de 5
metres, una cuneta d'un
metre i una vorera d'1,5
metres en un lateral, a
més de tal·lussos a les
bandes.

L'altre taller està adreçat
a la gent gran i el passat
mes de novembre es va
realitzar al Casal d'Avis. En
aquest cas, es pretén
apropar a la gent gran la
utilització de les noves
tecnologies, navegant per
Internet i entrant a la
pàgina web municipal.

CORREUS AMPLIA
L'HORARI I ELS
SERVEIS
L'oficina de Correus ha
ampliat horaris i serveis,
que van entrar en
funcionament al principi de
novembre.

L'AJUNTAMENT FA
TALLERS SOBRE LA
PÀGINA WEB
MUNICIPAL

L'Ajuntament ha preparat
dos tallers per presentar la
pàgina web municipal a dos
col·lectius, els nens i nenes
i la gent gran.
Els alumnes de 5è del
CEIP Països Catalans i els
de 6è del CEIP Sant Baldiri
s'han interessat pel taller
adreçat als nens i nenes,
que pretén donar a
conèixer els serveis que
ofereix l'Ajuntament a
través de la pàgina web
municipal. L'escola Països
Catalans va realitzar el
taller durant el mes de
novembre i l'escola Sant
Baldiri ho farà al gener.

Aquesta oficina, fins ara
auxiliar, ha passat a prestar
tol el ventall de serveis i
productes que la companyia
postal pública ofereix a la
seva xarxa d'oficines
multiservei.
D'aquesta manera, a més
dels serveis postals bàsics
fins ara disponibles -carta,
certificat, paquet postal i
venda de franqueig- també
s'ofereixen els serveis
postals de telecomunicació,
com la paqueteria urgent
nacional i internacional, el
gir postal, el fax, el burofax
o telegrames.
A més, l'oficina ha
ampliat l' horari onze
hores setmanals més.
L'horari d'atenció és de
dilluns a divendres de 8.30
a 14.30 h i els dissabtes de
9.30 a 13 h.

FIGUERAS RENOVA
LA SEU SOCIAL DE
LLIÇÀ D'AMUNT
L'empresa Figueras
International Seating, amb
seu a Lliçà d'Amunt, va
inaugurar, el passat 11 de
novembre, un nou edifici
d'oficines, annex a l'edifici
central. L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va presidir l'acte.

Durant l'acte
d'inauguració també es va
presentar la futura aposta
de l'empresa per la
innovació, materialitzada
amb la sala polivalent
situada a la part baixa del
nou edifici. Aquest sala
polivalent està formada per
cadires retràctils que es
tiren enrera, a través d'un
sistema mecanitzat, i
deixen la sala espaiosa en
menys d'un quart d'hora.

L'ESPLAI TORNA A
ORGANITZAR LA
CAMPANYA DE REIS
L'Esplai, conjuntament amb
l'Ajuntament i qualsevol
persona o grup que vulgui
col·laborar-hi, organitza,
com cada any, els reis de
nens i nenes de famílies
amb dificultats
econòmiques.
Les persones
interessades a fer que els
nens i nenes d'aquestes
famílies puguin tenir un
regal de reis, poden
demanar informació sobre
aquesta campanya a
l'Esplai (c. d'en Bosch, s/n;
tel 93 841 56 95; horari: de
dilluns a divendres, de 17 a
20 h).

OBRES I
ESCOMBRARIES,
PRIORITATS,
SEGONS "DIGUES
LA TEVA"
El resultat de la consulta
popular "Digues la teva"
sobre el pressupost
municipal per a l'any 2006
assenyala com a partides
prioritàries: obres a la via
pública, gestió de les
escombraries,
instal·lacions i serveis
esportius, xarxa peatonal i
transport públic.
Aquesta consulta popular
ha comptat amb la
participació d'un centenar
de persones.
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L'AJUNTAMENT FORMULA UNA PROPOSTA A MANGO PERQUÈ
L'EMPRESA PUGUI INSTAL·LAR-SE AL MUNICIPI DE FORMA CORRECTA
Els darrers dies, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha realitzat alguns moviments significatius
dins del llarg procés d'anàlisi, consulta i negociació que fa mesos que desenvolupa per
a una satisfactòria resolució del sector urbanitzable de Can Montcau. Concretament, el
passat 15 de novembre, l'Ajuntament va formular a l'empresa MANGO una proposta en
la qual feia explícits els requisits irrenunciables de l'equip de govern pel que fa a l'ordenació
del sector. Només si l'empresa accepta la significativa reducció en les seves pretensions
que li ha plantejat l'Ajuntament, s'entrarà a negociar amb l'empresa una segona bateria
d'exigències i, amb la Direcció General de Carreteres, la substitució de la prevista autopista
del Tenes per una via urbana de nou traçat que no malmeti la plana agrícola del Tenes.
La proposta municipal per al desenvolupament urbanístic correcte del sector urbanitzable
de Can Montcau:
1. La reducció del polígon industrial a la meitat (ocupació) però amb un disseny de les
naus que garanteix a l'empresa les seves necessitats de sostre (edificabilitat).
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt proposa una reducció dels més de 300.000 m2 en planta
que ocupaven les naus i edificacions de l'anterior projecte a no més de 150.000 m2 d'ocupació.
Això vol dir que les plantes baixes de totes les naus sumades no excedirien aquesta superfície.
Actualment, l'empresa té 35.000 m2 repartits per diferents municipis del Vallès.
2. Un límit clar del polígon, tancat per una via urbana capaç de substituir la futura
autopista ràpida del Tenes.
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en la línia dels treballs de base del Pla territorial
metropolità de Barcelona que està elaborant la Generalitat, limita la futura zona realment
urbanitzable entre l'actual autovia C-17, a l'Est, i una nova via ampla però de baixa velocitat
a l'Oest que substituiria l'autopista prevista pel mig del pla del Tenes.
3. Una franja de pla agrícola més gran i protegida per sempre més de la urbanització.
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt exigeix rebre en propietat tots els terrenys situats a l'Oest
de la nova via, els que se situen a la plana agrícola entre el futur polígon logístic i el riu
Tenes, per evitar futures expansions industrials en aquest espai d'elevat valor paisatgístic
i territorial. Aquest espai agrícola guanya en extensió tot allò que es redueix en ocupació
del polígon industrial.
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MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Amb motiu del Dia internacional contra la violència vers les dones, el passat 25 de novembre,
l'Ajuntament ha renovat públicament el seu compromís quotidià en la lluita contra la violència
de gènere.
En aquest sentit, el Ple del passat 24 de novembre va donar compte de l'adhesió de
l'Ajuntament al manifest "Prevenir la violència vers les dones, un compromís comú"
elaborat per la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya.
I el mateix dia 25 de novembre, a le 12 h, davant de l'Ajuntament, la regidora de Serveis
a les Persones, Emília Soler, va llegir públicament el manifest, que detallem a continuació.

25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
PREVENIR LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES, UN COMPROMÍS COMÚ.
Avui, 25 de novembre de 2005, els ajuntaments volem expressar com cada dia el nostre
rebuig més ferm davant d'una problemàtica social tan greu com és la violència de gènere.
Una violència malauradament encara present en les nostres societats, que lesiona els
drets fonamentals de les dones i la seva llibertat. Una violència basada en la desigualtat
que qüestiona els drets de ciutadania i el desenvolupament democràtic. Una violència
que interpel·la les dones i homes que volem construir unes relacions personals i socials
basades en el reconeixement, el respecte i la igualtat, i que volem fer, dels nostres pobles
i ciutats espais de convivència i de pluralitat, on la violència vers les dones no hi sigui
present.
Volem també renovar públicament el nostre compromís quotidià en la lluita contra la
violència de gènere. Treballem per ampliar els recursos i serveis necessaris per a l'atenció
i recuperació de les dones que pateixen violència, així com també de les seves criatures;
avancem en la creació i consolidació de xarxes de coordinació entre professionals,
desenvolupem els drets de les dones reconeguts en la llei integral contra la violència de
gènere i fem de la prevenció un compromís comú dels nostres municipis.
Per tot això MANIFESTEM:
- La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència de gènere, ja que es
tracta d'un atemptat als drets humans i com a tal han d'estar considerades socialment
intolerables i condemnables en totes les seves formes.
- El nostre compromís amb les polítiques de gènere i igualtat, ja que la violència està
basada en la desigualtat i en les relacions de poder. La democràcia, la cultura per la pau
i la igualtat de gènere són la base per establir relacions igualitàries entre homes i dones.
- El reconeixement dels drets de les dones que pateixen violència, per això és
imprescindible continuar avançant en el desplegament de la llei integral contra la violència
de gènere, tant des de l'àmbit autonòmic com des de la proximitat del món local.
- La necessitat d'avançar en la prevenció de la violència vers les dones. La prevenció
és la clau per evitar-ne la repetició, és, doncs, imprescindible continuar generant activitats
educatives, preventives i de sensibilització adreçades a nens i nenes, joves, homes i dones,
que ens permetin la detecció precoç de la problemàtica, avançar en altres models
relacionals i identitaris i superar el fenomen i les seves arrels.
- El compromís comú de les dones i homes en el rebuig social de la violència de gènere.
La violència encara que impacta sobre la vida de les dones afecta al conjunt de la societat,
és per això que volem deslegitimar la violència, trencar la seva tolerància social,
comprometre'ns amb la igualtat, el reconeixement i la convivència, fer dels nostres
municipis ciutats i pobles lliures de violència vers les dones.
Volem acabar expressant la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen i han
patit la violència i recordar especialment a totes aquelles que al llarg d'aquest any han
mort assassinades pels seus companys o excompanys sentimentals. Per a totes elles el
nostre reconeixement i homenatge.
25 de novembre de 2005
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Nadal
TALLER
TALLER DE CUINA: POSTRES PER
NADAL
A càrrec de Jordi Gascón
(Pastisseria El Molinet) i de Lucas
Lao (Gelats Lao)
Us donarem algunes idees perquè
feu les postres en aquests dies de
Nadal: tronc de Nadal, pastís de
Xixona, polvorons, brindis de cap
dany, etc.
Després en farem la degustació!
Dies: 13, 15, 20 i 22 de desembre
Hora: de 19.00h a 21.00h
Lloc: Cuina del CEIP Miquel Martí i
Pol
Preu: 20 euros per persona
Inscripcions: Fins al dia 9 de
desembre a lOAC de lAjuntament
de Lliçà dAmunt
EXPOSICIÓ

2 quarts de 7 de la tarda, a la Plaça
de Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: CAGA TIÓ
Organitza: Grup d'Esplai
A les 7 de la tarda, a la Plaça de
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: XOCOLATADA
POPULAR
DIUMENGE, 18 DE DESEMBRE
A partir de les 9 del matí, a la Plaça
de Catalunya,
VI FIRA DE NADAL
Aquesta activitat romandrà oberta
fins a les 2 del migdia.
A les 12 del migdia, a lAteneu
lAliança,
ESPECTACLE INFANTIL: LA
SIRENETA
A càrrec de la Cia. Dreams Teatre.

LLIURAMENT DE PREMIS I
INAUGURACIÓ DE LEXPOSICIÓ DEL
II CONCURS DE FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN SOLEY
El lliurament de premis tindrà lloc el
divendres 16 de desembre, a les 8 de
la tarda, a lespai dexposicions del
pavelló desports. Lexposició
romandrà oberta, en horari de
pavelló, fins al dia 8 de gener inclòs.
Dies: Divendres 16 de desembre
Hora: A les 8 de la tarda
Lloc: Espai dexposicions del Pavelló
dEsports

A la 1 del migdia, a la Plaça de
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: CANTADA DE
NADALES
A càrrec de la Coral LAliança i la
Coral Sarrià de Barcelona.

CONCURS

A les 2 del migdia, a la Plaça de
Catalunya,
SORTEIG DE LES 3 PANERES DE LA
FIRA DE NADAL

I CONCURS D'APARADORS
La participació és oberta a tots els
establiments de Lliçà d'Amunt.El
tema és la Festivitat de Nadal.
Inscripcions: fins al 2 de desembre,
a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
DISSABTE, 17 DE DESEMBRE

VI FIRA DE NADAL
A partir de les 10 del matí, a la Plaça
deCatalunya,
Artesans, comerciants i entitats del
municipi, un any més, posaran a la
venda els seus articles al voltant dun
gran arbre de Nadal. Com a novetat
hi trobareu el Racó de lOfici, amb la
mostra de dos oficis antics: el
cisteller i el calderer.
Per cada compra en les parades de
la Fira obtindreu una tira de números
per al sorteig de les 3 paneres.
Aquesta activitat romandrà oberta
fins a les 2 del migdia i de les 4 de la
tarda a les 8 del vespre.
A partir de les 10 del matí, a la Plaça
de Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: FEM UN
PESSEBRE!
Ajudans a construir les figures i el
decorat per a fer un pessebre gegant.
Aquesta activitat romandrà oberta
durant lhorari de la fira.
A les 11 del matí, a lAteneu lAliança,
CONCERT DE NADAL
A càrrec dels alumnes de lEscola
Municipal de Música lAliança.
A les 4 de la tarda, al bar de lAliança,
2n CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Organitza: Col·lectiu Amunt la
Botifarra
A les 5 de la tarda, a la Plaça de
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: MOSTRA
DIL·LUSTRACIÓ DE CONTES
INFANTILS
Organitza: Comissió d'AMPA dels
col·legis

A 2 quarts de 2 del migdia, a la Plaça
de Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: ESCUDELLA
POPULAR
Repartiment del típic brou de Nadal
elaborat per exmembres de l'Escola
de Cuina

DIVENDRES, 23 DE DESEMBRE
A 2 quarts de 7 de la tarda, al Casal
d'Avis,
CANT CORAL
A càrrec del Cor de Clavé de Lliçà
d'Amunt.
DISSABTE, 24 DE DESEMBRE
A les 11 de la nit, a l'Església de Sant
Julià,
MISSA DEL GALL
DIUMENGE, 25 DE DESEMBRE
A les 11 del matí, a lEsglésia de Sant
Julià,
MISSA DE NADAL
A les 6 de la tarda, a lAteneu
lAliança,
QUINTO DE NADAL
Organitza: Grup d'Esplai
DIMARTS 27, DIMECRES 28, DIJOUS
29 I DIVENDRES 30 DE DESEMBRE
De les 11 del matí a les 2 del migdia,
a Els Galliners i la Plaça de Catalunya,
PARC INFANTIL I JUVENIL DE
NADAL: ACTIVITATS JUVENILS
Hi haurà activitats destinades a
joves a partir de 12 anys com
escalada, tirolina, bàsquet, circuit
de bicicletes,
De les 4 a les 8 del vespre, al Pavelló
d'Esports,
PARC INFANTIL I JUVENIL DE
NADAL: ACTIVITATS INFANTILS
Hi trobareu activitats per a nens i
nenes fins a 12 anys.
DISSABTE, 31 DE DESEMBRE
A partir de 2 quarts d1 de la
matinada, a lAteneu lAliança,
FESTA DE CAP DANY
Organitza: Ateneu lAliança.

DILLUNS 2, DIMARTS 3 I DIMECRES
4 DE GENER
A les 6 de la tarda, al Pavelló
dEsports,
CINEMA INFANTIL
Es projectaran les pel·lícules
Madagascar (dilluns), Charlie i la
fàbrica de xocolata (dimarts) i El Polar
Express (dimecres)
DIJOUS 5 DE GENER

CAVALCADA DE REIS
Els Reis dOrient visitaran els centres
cívics i el Pavelló dEsports, recolliran
cartes i saludaran tots els nens i
nenes de les tres centralitats del
poble.
Horaris:
-A les 5 de la tarda, visita reial al
Centre Cívic de La Serra (Ca
lArtigues)
-A 2 quarts de 7 de la tarda, visita
reial al Centre Cívic de Palaudàries
-A les 8 del vespre, Cavalcada d Reis
pel centre urbà, amb sortida des de
la Plaça del Consell de Cent i
recorregut pels carrers de Folch i
Torres, Aliança, Anselm Clavé,
Baronia de Montbui i Jaume I, fins al
Pavelló dEsports.

SANT JULIÀ-FESTA MAJOR
D'HIVERN
Dissabte, 7 de gener
A les 12 del matí, a lEsglésia de Sant
Julià,
MISSA EN HONOR A SANT JULIÀ
A les 12 del matí, al Parc del Tenes,
PRESENTACIÓ DE LA NOVA FLOTA
DAUTOBUSOS DEL TRANSPORT
PÚBLIC DE LLIÇÀ DAMUNT
Romandran exposats tot el cap de
setmana.
A les 5 de la tarda, a lEsglésia de
Sant Julià,
CONCERT DE NADAL: TROBADA DE
CORALS DE LA VALL DEL TENES
Amb la participació de les corals de
Bigues i Riells, Lliçà de Vall, Santa
Eulàlia de Ronçana, lAmetlla del
Vallès i Lliçà dAmunt.
A partir de 2 quarts d'11 de la nit, a
lAteneu lAliança,
BALL DE FESTA MAJOR DHIVERN:
BALL DELS "ZEROS"
A càrrec de l'orquestra La banda del
drac.
El preu de l'entrada serà de 3 euros.
Tanmateix tots els ciutadans/es de
Lliçà d'Amunt que facin anys rodons
(acabats en zero) durant l'any 2006,
i ho acreditin amb el seu DNI, tindran
l'entrada gratuïta.
Diumenge, 8 de gener
A les 7 de la tarda, a lAteneu
lAliança,
TEATRE: MORT SOBTADA
DEduardo Alonso i dirigida per
Frederic Roda.
Producció pròpia del Teatre Ponent
El preu és de 3 euros i es podran
adquirir amb anterioritat a
l'Ajuntament o bé el mateix dia a
l'Ateneu l'Aliança.
AGRAÏMENTS: A banda de les
diferents àrees de lAjuntament,
volem agrair la col·laboració
dalgunes entitats que han participat
en lorganització daquest programa:
Escola Municipal de Música lAliança,
Comissió d'AMPA dels centres
escolars, Grup dEsplai, Coral
lAliança, Ateneu lAliança,
Exmembres de lEscola de Cuina, Cor
de Clavé i Parròquia de Sant Julià.

* Comissió de festes
Propera trobada: dijous 1 de desembre, a les 20 h, al primer pis de l'edifici de la Policia local. Les
persones que no en formin part però hi estiguin interessades també hi poden assistir.

* Arrel Jove busca joves
Arrel Jove busca joves amb iniciativa per muntar activitats per al jovent (concerts, festes...). Aquest grup
es reuneix els dimecres, de 20.30 a 21.30 h, al Pavelló Municipal d'Esports. La seva adreça electrònica
de contacte és arreljove@hotmail.com.

* Proves per a l'obtenció de certificats d'educació per a majors de divuit anys
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha convocat la realització de proves específiques
per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de graduat en educació secundària per
a persones de més de divuit anys. La inscripció es farà del 12 al 16 de desembre a alguns centres de
formació de persones adultes. Per a més informació: 93 481 60 00. Les proves es faran al final de gener.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
EXPOSICIÓ

"Dona, què més vols?"
Aquesta exposició pretén fer
prendre consciència sobre les
discriminacions i desigualtats de
sexe a la llar, en la formació, en
el món laboral i en el poder, i
veure també com s'ha avançat en
la igualtat i l'autonomia.
S'ofereixen visites guiades per a
grups a hores concertades,
trucant a l'Ajuntament.
Dies i horaris: del 28 de novembre
a l'11 de desembre, dimarts i
dimecres, de 15 a 22 h, i dijous i
divendres, de 8 a 12 h i de 15 a 22 h
Lloc: bar del Pavelló Municipal
d'Esports
EXPOSICIÓ

"Cannabis, com ho
veus?"
Amb la col·laboració del Pla de
Prevenció de les
Drogodependències de la Vall del
Tenes.
Dies: del 15 al 30 de desembre
Lloc: Espai Jove El Galliner

TALLER

DRÁSTIK

Formació per a entitats del
poble.

Dia: dissabte 10 de desembre
Hora: 22 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Entrada: socis: consumició
mínima; no socis: 4 euros
Org.: ateneu L'Aliança

"Revisem el nostre
funcionament: diagnosi
de l'entitat"

Dies i horaris: divendres 16 de
desembre, de 18 a 22 h, i dissabte
17 de desembre, de 9.30 a 13.30 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Inscripcions: fins al dimarts 13
de desembre, a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà o a l'adreça electrònica
participacio@llicamunt.net.
Places limitades.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

"Contes de l'avió de
paper"
A càrrec de Jaume Barri.

Naemia (Rock), Sargon
(Rock Metal) i Dràstiks
(Dj)

ACTIVITAT

Casal de Nadal
Dies: del 22 al 30 de desembre
(excepte el 26) i del 2 al 5 de
gener.
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
Lloc: Esplai
Inscripcions: del 12 al 16 de
desembre, de 17 a 19 h, a l'Esplai
Preus: Tots els dies: 80 euros
per a nens i nenes del Casal diari
i 90 euros per a la resta
(suplement de 5 euros per dinar);
1 dia: 15 euros (suplement de 2
euros per dinar).
Org.: Grup d'Esplai

Dia: divendres 2 de desembre
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
Org.: les AMPA dels quatre CEIP
EXCURSIÓ

Excursió nadalenca
Esmorzar a La Gleva, visita a dues
fàbriques de turrons d'Agramunt
i dinar i espectacle a la Sala de
festes Bogart.
Dia: dimarts 6 de desembre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 25 euros (ja que
l'associació subvenciona 10 euros
per persona)
Org.: Associació Casal d'Avis

* Fe d'errades
En l'Ei! 49, en la crònica del
Ple, quan es parlava de les
plusvàlues, es deia que tenien
bonificacions del 70%.
Aquestes bonificacions són
per als heretatges per causa
de mort, no pas per complir
determinades normatives
mediambientals.

