MESURES DE SEGURETAT AL DOMICILI DURANT LESTIU
La Policia Local fa extensius una sèrie de consells de
seguretat per a la llar durant lestiu, sense intenció
dalarmar la població, sinó amb lobjectiu de minimitzar
al màxim les situacions de risc.
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UNA TAXA, D'ACORD AMB LA LLEI,
PER PROTEGIR-NOS DEL FOC
El ple de l'Ajuntament aprova, a finals de juliol, una
taxa per autoprotegir els barris dels incendis forestals.
 Com molts veïns hauran pogut apreciar, vista
l'extrema sequera d'aquest estiu, l'Ajuntament s'ha
posat a desbrossar la franja de bosc que limita amb
els barris.
 A banda que els particulars hagin de netejar les
parcel·les i l'Ajuntament els solars públics, la llei
5/2003 del Parlament de Catalunya obliga tots els
barris que llinden amb sòl forestal a sufragar els
costos -cada barri els seus- de desbrossar una
franja de 25 metres d'amplada del bosc que l'envolta
i d'instal·lar els hidrants necessaris per al proveïment
d'aigua dels bombers.
 D'acord amb la limitació de les franges aprovada
per la Generalitat, la taxa afectarà, en diferent grau,
els veïns dels barris de Ca l'Artigues, Ca l'Esteper,
Can Costa, Can Farell, Can Franquesa, Can Lledó,
Can Roure, Can Rovira, Can Salgot, Can Xicota,
Mas Bo, Palaudalba, El Pinar, Pineda Feu i Pineda
del Vallès. Els propietaris de terrenys en aquests
barris hauran de pagar entre 15 i 65 euros, segons
els barri, en funció de la magnitud dels treballs a
fer en cada cas. L'any vinent, només s'hauran de
fer tasques de manteniment i la taxa baixarà a un
import mínim.
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CAROD-ROVIRA VISITA LLIÇÀ
DAMUNT I ESCOLTA LES
PETICIONS DE LEQUIP DE
GOVERN
Lequip de govern es va reunir, el dimarts 21 de juny, al
Centre cívic Palaudàries, amb el president dERC, Josep
Lluís Carod-Rovira, després de fer-li un recorregut
pel municipi.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar-li la dificultat
de lAjuntament per fer front a uns dèficits
dinfraestructures i dequipaments enormes -fruit
del creixement de la població i les dimensions

no t íc ie s

característiques del municipi- tenint en compte el
deute econòmic heretat i les minses ajudes
dadministracions superiors.
Lequip de govern va demanar al president dERC
el suport del partit perquè el Parlament tramiti
urgentment la prevista Llei dUrbanitzacions, que
reconegui explícitament la problemàtica dels
municipis com Lliçà dAmunt.
També va insistir-li que ERC vetlli perquè la
Generalitat respecti els compromisos de construcció
delsCEIP Martí i Pol i Rosa Oriol, agilitzi els tràmits
per a la construcció dun CAP a Palaudàries, doni
més suport des del Consell Català de lEsport, faci
els col·lectors que falten a través de lAgència
Catalana de lAigua i doni subvencions per al bus
urbà. També es va sol·licitar ajuda per a certs
aspectes dependents de la Diputació, com dotacions
per a la biblioteca i la segona deixalleria, i lEstat.
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LEMPRESA MUNICIPAL DOBRES,
EN MARXA
LAjuntament ha posat en marxa lEmpresa Municipal
dObres (EMO), que gestionarà lobra pública del
municipi.
La Junta general de lEmpresa Municipal dObres
està integrada per la totalitat dels regidors del Ple
municipal i el Consell dadministració està presidit
per lalcalde i té representació de tots els grups
polítics presents a lAjuntament amb la seva
proporcionalitat. També té un gerent.
LEMO té dos projectes generals: un durbanístic,
que, en primer lloc, se centrarà en els barris de
Pineda Feu-el Pinar, Migdia, Can Franquesa, les
Oliveres i Ca lOliveres, i un altre dimmobiliari, és
a dir, de promoció dhabitatges. Els projectes
urbanístics es financiaran mitjançant lAjuntament,
subvencions, crèdits i tercers, i els projectes
immobiliaris es financiaran mitjançant crèdits.
El Pressupost de lEmpresa Municipal dObres per
a lexercici 2005, que volta els 5,7 milions deuros,
es va aprovar en el Ple municipal del passat 16 de
juny, amb els vots a favor de tots els grups polítics
municipals menys CiU, que es va abstenir al·legant
que no entenia don sortien els números.
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LAJUNTAMENT HABILITA UN NOU
APARCAMENT DE VEHICLES AL
CENTRE URBÀ
LAjuntament ha habilitat uns terrenys situats entre
lIES Lliçà i el torrent Merdanç com a aparcament
de vehicles per als dies de mercat i per a dies amb
activitats extraordinàries, com ara la Festa Major.
Amb aquest aparcament, que sha senyalitzat com
a tal, saugmenten les zones destacionament de
vehicles i es millora la mobilitat al centre urbà.
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ELS JOVES PODRAN GAUDIR
DUNA LUDOTECA DURANT LA
SEGONA QUINZENA DAGOST
LAjuntament obrirà, la segona quinzena dagost, al
recinte municipal dels Galliners, una ludoteca juvenil.
La ludoteca juvenil estarà situada a lantic local
del Punt dInformació Juvenil i obrirà de dilluns a
divendres, de 18 a 21 h.
En aquest espai, que pretén ser un punt de trobada
per als joves, hi haurà jocs dordinador i de taula,
ping-pong i altres entreteniments.
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LAJUNTAMENT ENLLESTEIX LA
PROGRAMACIO DE LA FESTA
MAJOR

Entre les novetats denguany cal destacar
lampliació de lhorari de lEspai de Barraques, una
exhibició eqüestre, una arrossada popular, un
campionat de botifarra o un globus aerostàtic.
Daltra banda, lAjuntament busca persones que
col·leccionin o tinguin eines doficis diversos per
exposar durant la Festa Major. També anima els
artistes locals a exposar les seves obres durant
aquests mateixos dies festius. Els interessats han
de posar-se en contacte amb Begonya Pujol (93
841 61 55).
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LES 24 HORES INCORPOREN
NOVETATS
Ledició denguany de les 24 Hores de Resistència
en Ciclomotors de la Vall del Tenes tindrà novetats.
La prova començarà el divendres; tindrà lloc del
2 al 4 de setembre i el primer dia hi haurà
entrenaments lliures.
Una altra novetat és lorganització, a càrrec del
Grup 24 H, format per entitats i particulars de la
Vall del Tenes interessats en lorganització. Els
organitzadors preveuen una participació similar a
la dedicions anteriors, amb uns 40 equips.
També cal destacar la incorporació com a
patrocinador del Gran Premi Circuit de Catalunya,
que promocionarà la prova durant uns anys.
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LLIÇÀ DAMUNT CELEBRA UNA
REVETLLA POPULAR PER SANT
JOAN AMB MOLTA PARTICIPACIÓ

LAjuntament ja fa mesos que prepara la programació
de la Festa Major denguany, que tindrà lloc els
dies 8, 9, 10 i 11 de setembre, tot i que des del
cap de setmana anterior, amb les 24 hores de
resistència en ciclomotors de la Vall de Tenes, ja
començaran els actes festius.

Els organitzadors de la la revetlla de Sant Joan
denguany en fan una valoració general molt positiva,
ja que, malgrat que en aquesta ocasió no hi havia
el Girafoc, va haver-hi més afluència de públic que
en anteriors revetlles amb la foguera giratòria.

La Festa Major del 2005 tornarà a comptar amb
el Sopar de les Àvies, lHomenatge a la Vellesa, la
Juguesca, exposicions, concerts, balls, teatre,
espectacles infantils...

Unes dues mil persones van seguir lactuació del
grup revelació del moment Muchachito Bombo
Infierno, una de les estones amb més ambient de
la revetlla. Però, unes tres mil persones van passar
pel Parc de Can Godanya al llarg de la nit.

Claus per a una prevenció integral:
- Alarma: Sha de connectar sempre, tant si us absenteu
com si us trobeu al domicili dormint (sempre que el
dispositiu instal·lat ho permeti). Cal que estigui
connectada a una central receptora dalarmes que
avisi a la Policia.
- Accessos exteriors: Protegiu-los amb reixes, portes
reforçades o blindades i amb els panys tancats
(preferible doble pany). Canvieu els panys si heu
perdut les claus o hi vivia una altra gent anteriorment.
Assegureu-vos que els accessos que donen a patis
interiors queden tancats.
- Accessos interiors: Quan aneu a dormir eviteu deixar
les claus posades al pany interior o que siguin fàcils
de trobar. Tanqueu bé portes i finestres. És molt útil
col·locar una balda interior a les portes daccés.
Connecteu els sistemes dalarma.
-Garatge, vehicles i eines: Assegureu-vos que es
deixa tot tancat. No deixeu les claus posades al vehicle,
ni que siguin fàcils de trobar dins del domicili, i si
disposa dalarma activeu-la. No deixeu eines a labast
que facilitin el forçament de panys o accessos.
- Actitud davant de persones i vehicles desconeguts:
Aviseu a la policia quan us adoneu de la presència
de persones alienes que observen o controlen un
domicili, o el moviment de vehicles, o que ja els heu
vist en altres ocasions amb actitud sospitosa. Fixeuvos bé com van vestits, en la marca, model, color i,
sobretot, matrícula del vehicle que utilitzen.
Consells bàsics quan us trobeu de vacances o
absents del domicili:
- Uns mínims de desconfiança: Tanqueu amb clau
tots els accessos i connecteu lalarma. Deixeu els
objectes de valor i els diners a caixes de seguretat
dentitats bancàries. Eviteu difondre que us absenteu
del domicili. Si teniu connectat el contestador
automàtic no deixeu un missatge que nindiqui
labsència.
- Simuleu que hi ha algú: No tanqueu totalment les
persianes, si disposeu de reixes. Instal·leu un
temporitzador automàtic de llums, ràdio o TV. Deixeu
roba estesa. Aconseguiu algú de confiança que us
reculli el correu per tal devitar que sacumuli i
indiqueu-li una manera de ser localitzats.
- Objectes de valor: Elaboreu un inventari dobjectes
amb números de sèrie, marques i models. Esdevé
molt útil disposar de fotografies dels objectes més
valuosos.
- Pòlissa dassegurança: Si, malauradament, es

produeix un robatori al vostre domicili, és recomanable
disposar duna pòlissa dassegurança que cobreixi
aquests fets. És important que en contractar una
assegurança, es presti atenció a les condicions per
tal de recuperar el màxim possible de limport sostret
i/o la reparació dels danys soferts.
Quan us trobeu al domicili i creieu que un estrany
ha entrat o vol entrar a lhabitatge:
- Obriu els llums i/o crideu: farà fugir el lladre.
- Mireu a lexterior per si podeu veure alguna persona
o vehicle desconeguts.
- Aviseu dels fets a la policia i faciliteu-los tota la
informació possible.
- Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús
i en tot cas faciliteu-ne la fugida.
Actueu amb serenitat quan torneu al domicili i us
adoneu que algú hi ha entrat:
- Si observeu que algú ha entrat al domicili, no entreu,
podria ser que encara es trobés a linterior. Aviseu
ràpidament a la policia.
- Si detecteu un vehicle sospitós pels voltants, intenteu
fixar-vos en el model, color, matrícula i nombre
docupants. Truqueu de seguida a la policia per facilitar
la informació, no espereu la seva arribada.
- Si decidiu entrar, és preferible que ho feu
acompanyats. No toqueu res, lescena dels fets cal
que es mantingui intacta. Tanqueu el recinte i espereu
larribada dels agents de policia.
Consells per a diferents tipus de domicili:
- Comunitat de veïns: La seguretat és cosa de tots.
*No obriu la porta principal a persones
desconegudes;
*Demaneu la identificació professional al personal
dempreses subministradores i si dubteu truqueu a
la companyia;
*Comproveu que la porta del garatge queda tancada
a lentrada i a la sortida;
*Fixeu-vos que per obres exteriors no es pot accedir
(bastides o escales) als habitatges.
- Casa aïllada i segona residència: Extremeu la
seguretat.
*Tanqueu les portes principal i secundàries amb
clau i, si pot ser, amb panys de seguretat i baldes;
*Instal·leu reixes, com a mínim, a les finestres i
portes de la planta baixa;
*Els tancaments dalumini són més vulnerables,
per tant shan de reforçar amb un sistema de tancament
addicional (bloqueig des de linterior): Instal·leu un
sistema de bloqueig de persianes un cop tancades;
*Instal·leu temporitzadors automàtics dencesa
dels llums interiors del domicili, que són visibles des
de lexterior.

INFORMACIÓ DE LES ESCOLES
 Venda de llibres:
- CEIP Països Catalans: 22 de juliol de 17 a 20 h, 2
de setembre de 17 a 20 h i 3 de setembre de 10 a
13 h
- CEIP Miquel Martí i Pol: 1 de setembre
- CEIP Sant Baldiri: 2 de setembre
- CEIP Rosa Oriol i Anguera: 8 de setembre de 15 a
19 h
 Inscripcions al menjador escolar:
- CEIP Països Catalans: 6 de setembre de 10 a 13 h

- CEIP Sant Baldiri: 2 de setembre
- CEIP Rosa Oriol i Anguera: 8 de setembre

 Transport escolar:
- CEIP Països Catalans: recollir full de pagament: a
partir del 2 de setembre; recollir carnets: 6 i 7 de
setembre de 10 a 13 h
- CEIP Miquel Martí i Pol: 8 de setembre de 10 a
14 h i de 16 a 19 h
- CEIP Sant Baldiri: recollir full de pagament: a partir
del 2 de setembre; recollir carnets: 8 de setembre

* Horari destiu de lAjuntament
Durant els mesos de juliol i agost, lhorari datenció al públic de lAjuntament serà de 9 a 15 h.

PLE EXTRAORDINARI DEL 16 DE
JUNY

no varia i se situa en 269.619,07 euros. El sentit
del vot dels grups polítics municipals va ser el
mateix del punt anterior.

* Horari destiu de la Biblioteca i el Punt dInformació Juvenil
La Biblioteca de lIES Lliçà i el Punt dInformacio Juvenil tancaran durant el mes dagost.

1.- Aprovació del Projecte dintervenció en
persones sancionades per consum de
drogues.

ERC: A FAVOR; EUiA-ICV: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR

* Proper Ei!
El proper Ei! arribarà a les cases l1 de setembre juntament amb el programa de la Festa Major, el qual ja podrà consultar-se al web
municipal (www.llicamunt.net) durant el mes dagost.

El Ple va aprovar el Projecte dintervenció amb
persones sancionades per consum de drogues.
La regidora de Serveis a les Persones, Emi Soler,
va explicar que la llei sanciona la tinença il·lícita
de drogues i el consum de drogues en llocs
públics, però suspèn la sanció si linfractor se
sotmet a tractament. En aquest sentit, Soler va
dir que el Pla de Prevenció de Drogues de la Vall
del Tenes està acreditat per fer aquest tractament
i, per això, els membres que lintegren han redactat
un projecte per dur-lo a terme, que entrarà en
funcionament aquest juliol. La regidora i lalcalde,
Joaquim Ferriol, consideren que aquesta vessant
preventiva és millor que la del pagament per
incidir en el problema.
UNANIMITAT.
2.- Aprovació inicial del pressupost de
lEmpresa Municipal dObres.

El Ple va aprovar inicialment el Pressupost de
lEmpresa Municipal dObres de Lliçà dAmunt
per a lexercici 2005, amb uns ingressos de
5.668.491,61 euros i unes despeses de
5.668.491,60 euros. El regidor dHisenda, Jaume
Ballbé, va explicar que, un dels primers passos,
per posar en marxa lEmpresa Municipal dObres
(EMO) era fer-ne i aprovar-ne el pressupost. LEMO
té dos projectes -va dir Ballbé- un durbanístic
(que ara se centra en Pineda Feu) i un altre
dimmobiliari, els quals són la base de les
despeses del pressupost aprovat. Ballbé també
va explicar don provenien els ingressos de lEMO:
el projecte urbanístic es finança mitjançant
lAjuntament, subvencions, crèdits i tercers, i el
projecte immobiliari es finança mitjançant crèdits.
El grup polític municipal de CiU es va abstenir
al·legant que no entenien don sortien els números.
ERC: A FAVOR; EUiA-ICV: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
3.- Aprovació inicial de Modificació
Pressupostària.

El Ple també va aprovar inicialment, condicionat
a laprovació definitiva del pressupost de lEMO,
la modificació del pressupost municipal de
lexercici 2005. El regidor dHisenda, Jaume
Ballbé, va explicar que calia una modificació del
pressupost municipal del 2005, pel fet que una
part de les despeses i dels ingressos previstos
es derivava cap al pressupost daquesta empresa.
Daquesta manera, en resulten unes despeses de
23.709.997,07 euros i uns ingressos de
23.979.616,07 euros, i el superàvit pressupostari

p le

4.- Aprovació provisional de les contribucions
especials per les obres durbanització del
barri de Ca lEsteper.

El Ple va aprovar provisionalment la imposició i
lordenació de contribucions especials per a la
urbanització del barri de Ca lEsteper, a més de
la relació de propietaris i les quotes individuals
resultants daplicar el mòdul aplicable a la base
imposable. El mòdul de repartiment que saplica
és el metre quadrat edificable. El grup polític
municipal del PSC va preguntar si estava garantit
el subministrament daigua a tot el barri durant
lestiu. El regidor dObres, Francesc León, va
contestar que, malgrat que les obres de la xarxa
daigua no siniciaran fins més endavant, no hi
haurà cap problema de subministrament daigua,
ja que sestan fent unes connexions provisionals
per garantir-ho.
UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI URGENT DEL
16 DE JUNY
1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència
de la convocatòria.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar el punt
segon de lordre del dia per tal que es valorés la
urgència de la convocatòria. El grup polític
municipal de CiU no va estar-hi dacord, ja que,
segons ells, calia parlar prèviament amb els
propietaris.
ERC: A FAVOR; EUiA-ICV: A FAVOR; CiU: EN CONTRA;
PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
2.- Assumpte: Suspensió de llicències a la
zona delimitada pels carrers Anselm Clavé,
Torrent Merdanç i Sala Ambròs.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que la casa
del costat de lAjuntament estava en venda i que,
en aquest solar, el planejament urbanístic actual
només permet façanes en els carrers dAnselm
Clavé i de Sala Ambròs; no permet cap façana al
carrer de torrent Merdanç, tot i ser de més llargada.
Per això, tenint en compte que la persona que ho
compri demanarà llicència dobres, es proposava
al Ple la suspensió de llicències durant un any,
mentre es redefineix la volumetria daquesta zona
per permetre una façana completa al carrer de
torrent Merdanç. Segons lequip de govern, la
façana principal al carrer de torrent Merdanç
interessa tant al propietari com a lAjuntament,
tenint en compte el futur Lliçà Centre. El sentit
del vot dels grups polítics municipals va ser el
mateix del punt primer.
ERC: A FAVOR; EUiA-ICV: A FAVOR; CiU: EN CONTRA;
PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR

* Ple ordinari
Dijous 28 de juliol, a les 19 h, al primer pis de ledifici de la Policia local.

* Expedició de carnets dalberguista internacional
Expedició de carnets dalberguista internacional en les seves diferents modalitats de juvenil, adult, familiar i grup. Punt dInformació
Juvenil: de dilluns a divendres, de 17.30 a 20 h (vacances a lagost).
* Aniversari del taller artesà LAltell
La celebració del 20è aniversari del taller artesà LAltell anunciada per al 30 de juny en lanterior Ei!, sha posposat fins al setembre,
dins dels actes de la Festa Major i coincidint amb la inauguració duna exposició de LAltell.

Lliçà en 5 minuts
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

Horari: de 16 a 22 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

LESTIU A CAN GODANYA. NITS A
LA FRESCA
Servei de bar.
Lloc: Parc de Can Godanya

CURS

Cinema a la fresca
Dies: dijous:
- 21/7: Los chicos del coro
- 28/7: El aviador
Hora: 22 h

Trobadors i Joglars
Dies: divendres:
- 15/7: Cercavins (folk). Música que
busca, que no es cansa, sons dahir
que es confonen amb la realitat del
nostre demà.
- 22/7: Remor de Mar (Mediterrània).
Cançons de Catalunya, Grècia, Illes
Balears, Algèria, País Valencià Israel i
els Balcans, totes adaptades al català.
- 29/7: Miquel Pujadó & Conrad Setó
(cantautor). Espectacle de piano-veu
en què Miquel Pujadó fa un balanç dels
seus 22 anys dautor.
Hora: 22 h

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). Amb la
col·laboració dArrel Jove.
Dies: dissabtes:
- 16/7: Diversanit: practica el tir amb
arc, aprèn els ritmes més exòtics amb
el djembe, aprèn a construir-te les teves
peces de malabars, exhibició dels curts
realitzats pels alumnes de lIES Lliçà i
contempla el cel i els estels (a partir
de les 22 h)
- 23/7: Concert Arrel Jove: Willowisp,
Metrobellum, Los chicos del maíz i La
fábrica de flores (a partir de les 22 h)
- 30/7: La nit dels encanteris: Campionat
de futbolí (22 h), Exhibició de dansa
del ventre (22.30 h), Batucada (23.30
h), Jam session (1 h) i sessions de
Chill Out i espectacle de malabars.
EXPOSICIÓ ITINERANT

Obres de joves artistes
locals

De Rocío Vidal, Núria Ramon,
Montse Calls i Míriam Càrdenas
Dies: de l11 al 16 de juliol

agenda

Gimnàstica postpart

Per recuperar lestat físic anterior
a lembaràs, juntament amb els
nadons.
Dies: del 5 de setembre al 31 doctubre
Horari: dilluns i dimecres, de 10.45 a
11.45 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
Inscripcions i més informació:
Pavelló Municipal dEsports, de dilluns
a divendres, de 9 a 12 h i de 16 a 22 h.
Places limitades.
Preu: 50 euros
APLEC

Santa Justa
Dia: diumenge 17 de juliol
Programació:
- 19 h: Audició i ballada de sardanes a
càrrec de la cobla Thermalenca
- 20.30 h: Celebració eucarística i
cantada dels goigs en honor a les santes
Justa i Rufina
- 21.30 h: Havaneres a càrrec del grup
Ultramar
Lloc: al voltant de lermita de Santa
Justa
CURS

Monitors/es de lleure
Per a joves.

Dies: 17, 18, 24 i 25 de setembre; 1,
2, 15, 16, 22 i 23 doctubre, i 5, 6, 12,
13 i 19 de novembre
Horari: dissabtes, de 9 a 14 h i de 16
a 20 h, i diumenges, de 10 a 14 h
Llocs: Lliçà de Vall, Lliçà dAmunt,
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells
Inscripcions i més informació: fins
al 9 de setembre, al Punt dInformació
Juvenil (666 56 49 61) o a lAjuntament
(93 841 52 25)
Preu: 160 euros (subvenció de 60 euros
per a les persones menors de 30 anys
residents a la Vall del Tenes)

ALTRES
PROPOSTES:
SORTIDA

Nocturna: Lliçà-La
Garriga-Lliçà

30 km i 250 m de desnivell.

Dificultat mitjana.
Dia: dissabte 23 de juliol
Hora de sortida: 20 h
Lloc de sortida: bar LAliança
Inscripcions i més informació:
dimecres, de 22 a 24 h, al Pavelló
Municipal dEsports (93 860 70 25).
Organitza: BTT Lliçà dAmunt Concos
FESTES

Festes de barri

El poble no fa
vacances!

Dies i llocs:
- 8, 9, 10, 15 i 16 de juliol: Can Rovira
Vell
- 15, 16 i 17 de juliol: Can Salgot
- 16, 17, 23 i 24 de juliol: Palaudalba
- 22, 23 i 24 de juliol: Can Rovira Nou
- 13, 14 i 15 dagost: Can Costa
- 5, 6 i 7 dagost: Can Roure
- 13, 14 i 15 dagost: Pinedes del Vallès
Organitzen: les AV dels barris
corresponents
FESTA DE BARRI

Can Rovira Nou
Dies i hores:
- 22 de juliol: Chupinazo dinici de la
festa de barri, i jocs i berenar infantils
(tarda); sopar de socis, actuacions de
dun showman, una vedette i un duo
musical, i exhibició de ball (vespre-nit)
- 23 de juliol: torneigs
descalèxtric,dòmino i petanca, i concurs
de cuina (matí-migdia); torneig de
màquines recreatives i partits de futbol
(tarda); ball (nit)
- 24 de juliol: partit de futbol, festa de
lescuma i torneig de dòmino i petanca
(matí-migdia); berenar i espectacles
infantils (tarda); fi de festa, lliurament
de trofeus i traca de final de la festa de
barri (vespre)
Llocs: local social, camp desport i
pistes de petanca
Organitza: AV Can Rovira Nou
EXCURSIÓ

Pineda de mar
Dies: del 6 al 13 dagost
Hora de sortida: 15 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Inscripcions i més informació: Casal
dAvis
Preu: 350 euros (suplement per
habitació individual: 105 euros)
Organitza: Associació Casal dAvis

Lestiu és una de les estacions de lany que més canvia el poble. Amb la calor,
arriben les festes veïnals, moltes de les quals ja shan celebrat, organitzades
gràcies a lesforç fet pels membres de les diferents associacions.
Daltra banda, loferta cultural, esportiva i lúdica municipal esdevé un excel·lent
complement de les activitats estiuenques que ofereixen les entitats del poble. Lliçà
dAmunt ofereix nombroses possibilitats pensades per a persones de totes les edats.
Un bon exemple daixò és Lestiu a Can Godanya, que amenitza les nits de juliol
amb cinema a la fresca, part del cicle comarcal Trobadors i Joglars i la continuació
de loci nocturn juvenil Ona Jove. Una altra possibilitat són les activitats esportives
destiu (tennis, natació, gimnàstica aquàtica, piscina...).
El poble no fa vacances! El poble no descansa i hi ha activitats a tot arreu. És un
bon moment per gaudir de Lliçà dAmunt amb les activitats estiuenques, però també
amb les coses de cada dia. Teniu espais públics (zones verdes, places i parcs),
llocs ideals per passejar, trobar-vos amb els veïns, reunir-vos els avis, portar a
jugar la canalla..., llocs de trobada i desbarjo que fan el poble més humà i agradable
durant lestiu.
LAjuntament us desitja un bon estiu i que gaudiu de les vacances al poble o en
el vostre lloc destiueig.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
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