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PROGRAMA DACTIVITATS ESPORTIVES DE LA TEMPORADA 2005-06
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Edats: des de P5 a 4t dESO
Inici del curs: 3 doctubre de 2005
Finalització del curs: 2 de juny de 2006
Informació i inscripcions: al Pavelló
Municipal dEsports. Cal portar les
dades bancàries i una fotocòpia de la
targeta sanitària.
Segons el nivell i el criteri dels
monitors, es podran fer canvis de grup
sense tenir en compte ledat.
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CAN SALGOT INAUGURA UN PARC
INFANTIL
El Parc Infantil de Can Salgot, situat entre els carrers
de Ramon Llull i Bartomeu Roselló Porcel,
s'inaugurarà el dissabte 17 de setembre, a les
18 h. L'acte d'inauguració comptarà amb una
xocolatada i un espectacle infantil, i hi assistirà un
veí del barri popular arreu per la seva professió.
Aquest parc consta de dos nivells, que es
comuniquen per un camí interior. En el nivell superior
hi ha una pista de bàsquet i dues pistes de petanca.
En el nivell inferior, hi ha una zona de jocs infantils
i una altra de pícnic amb taules, bancs i una font.
Al llarg de tot el parc hi ha bancs i papereres i el
voltant està ajardinat i s'hi plantaran arbres i arbustos
de tipus mediterrani.
El parc té de dues entrades: pel carrer de Bartomeu
Roselló Porcel i per la confluència d'aquest carrer
amb el de Ramon Llull. La part del carrer de Ramon
Llull que dóna al parc s'ha reservat a aparcaments.
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LLIÇÀ D'AMUNT CELEBRA LA
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
Lliçà d'Amunt celebrarà la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, que tindrà lloc del 22 al 28 de
setembre, sota el lema "Desplaça't amb seny".
A partir d'aquesta setmana, els autobusos urbans
circul·laran amb una selecció de frases fetes pels
escolars del municipi amb motiu del Dia del Medi
Ambient: "Recicleu, no contamineu", "Sense natura
no hi ha vida", "Les papereres també existeixen",
"Fem servir el transport públic. No contaminem
tant", etc. Aquestes frases, un total de 33, apareixeran
escrites en els autobusos urbans juntament amb el
nom i l'edat de l'autor o autora.
D'altra banda, al llarg de tota la setmana, a
l'aparcament de davant del Pavelló Municipal d'Esports
i els CEIP Països Catalans i Sant Baldiri, hi haurà una
carpa on es duran a terme diferents activitats
relacionades amb la mobilitat sostenible i segura.

no t íc ie s
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LES OBRES DEL NOU CEIP
MIQUEL MARTÍ I POL, EN MARXA
L'empresa Construccions Pai SA ja ha iniciat les
obres de construcció del nou CEIP Miquel Martí i
Pol a Palaudàries, que han de quedar enllestides
abans de l'inici del curs escolar 2006-2007.
En el moment de tancar aquesta edició de l'Ei!,
s'estaven acabant els moviments de terres i iniciant
l'estacada, que permetrà descansar els fonaments.
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L'AJUNTAMENT OFEREIX UN
PROGRAMA D'ACTIVITATS
EDUCATIVES ALS CENTRES
ESCOLARS
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de l'Estat per sol·licitar el reconeixement del rol
dels governs locals en la implementació dels
objectius del Mil·leni; penjar a l'edifici de l'ajuntament
una Banderola Blanca amb el lema: "Sense excuses:
2015! El món ha de ser un lloc millor. La nostra
ciutat dóna suport als Objectius del Mil·leni de les
Nacions Unides"; i sol·licitar a Ciutats i Governs
Locals Units (CGLU) que inclogui el nom del
municipi a la llista de Ciutats del Mil·leni que es
lliurarà al secretari general de les Nacions Unides.
L'adhesió de l'Ajuntament a aquesta campanya va
tenir lloc durant la Junta de Govern Local del dilluns
5 de setembre i serà ratificada pel Ple del dijous
29 de setembre.
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L'AJUNTAMENT NETEJA
ABOCADORS INCONTROLATS

Diferents regidories de l'Ajuntament han proposat
activitats didàctiques als centres educatius per
aquest nou curs escolar com a eina útil per a les
escoles per al desenvolupament de l'alumnat.

Recentment, s'han netejat diversos abocadors
incontrolats del municipi. A instàncies de l'Ajuntament,
una empresa contractada per la Generalitat de
Catalunya s'ha fet càrrec d'aquesta feina i també
d'excavar rases per evitar que es reprodueixin.

El programa inclou activitats que fa temps que es
duen a terme i d'altres de noves, agrupades per
cicles, des del cicle infantil fins a batxillerat. Els
eixos temàtics giren al voltant del coneixement de
Lliçà d'Amunt i de l'Ajuntament, la mobilitat, el medi
ambient, la igualtat, la salut, la sostenibilitat, etc.

S'han recollit matalassos, vidres industrials,
plàstics, molta runa, electrodomèstics i, fins i tot,
s'han retirat dos cotxes del bosc de Palaudàries.
Encara queda gent disposada a llençar sense
escrúpols tot tipus de materials al bosc i al costat
de carreteres i camins.
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LLIÇÀ D'AMUNT SE SUMA A UNA
CAMPANYA PER LA LLLUITA
MUNDIAL CONTRA LA POBRESA
L'Ajuntament s'ha sumat a la Campanya pels
Objectius del Mil·leni de les Nacions Unides. A
mitjan setembre se celebrarà a Nova York la Cimera
+ 5, per tal de posar de manifest la necessitat
urgent de promoure a tots nivells accions per lluitar
contra la pobresa.
En el marc d'aquesta campanya, Lliçà d'Amunt
participa en algunes accions concretes a curt termini:
aprovar la Declaració dels Governs Locals Units a
favor dels Objectius del Mil·leni; escriure al govern

A més del bosc de Palaudàries, altres llocs netejats
han estat el bosc de Can Dunyó, l'antic emplaçament
d'un bar de carretera a la C-17, el bosc de Santa Justa,
les vinyes de Can Cabot, Can Magrana, el camí de
Palaudàries, el camí de Can Farell i el camí del Tenes.
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ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS
REBEN CONTENIDORS DE
PROXIMITAT PER A VIDRE
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental i l'Ajuntament han posat a disposició dels
establiments comercials i de serveis de Lliçà d'Amunt,
gratuïtament, contenidors de proximitat, de 120 litres,
perquè recullin selectivament el vidre que generen.

D'aquesta manera, poden emmagatzemar el vidre
a les seves instal·lacions fins que aquest contenidor
estigui ple i, seguidament, traslladar i dipositar el
contingut en els contenidors de color verd de
recollida selectiva de vidre que hi ha a les àrees
d'aportació del carrer.
Segons la legislació vigent, tots els establiments
comercials i de serveis estan obligats a fer una
selecció prèvia de les diferents fraccions de residus
(paper i cartró, envasos, vidre, matèria orgànica,
rebuig, etc.).
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LLIÇÀ CENTRE, UN EXEMPLE DE
PROCÉS PARTICIPATIU
Els procés participatiu sobre Lliçà Centre figura
com a exemple en el llibre Participación Ciutadana
para el urbanismo del siglo XXI, de diversos autors.
Entre els autors d'aquest llibre hi ha Isabela
Velázquez, arquitecta especialitzada en processos
participatius, responsable del taller de participació
ciutadana EASW, que es va dur a terme en el procés
participatiu sobre Lliçà Centre, i membre de l'equip
de professionals que l'Ajuntament va contractar per
tirar endavant aquest procés. En el capítol d'Isabela
Velázquez hi ha casos pràctics de participació
ciutadana relacionats amb l'urbanisme i, un d'ells,
és el procés participatiu sobre Lliçà Centre.
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EL CICLISTA JOAQUIM
RODRÍGUEZ, RESIDENT A LLIÇÀ
D'AMUNT, LLUITA PER GUANYAR
LA VUELTA A ESPANYA
El ciclista Joaquim Rodríguez, que viu a Lliçà
d'Amunt des de fa un any, participa a la Vuelta a
Espanya com a cap de l'equip Saunier Duval.
En el moment de tancar aquesta edició de l'Ei!,
Rodríguez era segon del gran premi de la muntanya,
a un punt del líder, i estava classificat en la posició
34 de la general, tot i que durant la primera setmana
havia estat en quart lloc.
Aquesta temporada, Joaquim Rodríguez acaba el
contracte amb l'equip Saunier Duval i està estudiant
les nombroses ofertes que té de diferents equips.

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE
JAZZ
Grup 1: Iniciació al Jazz
Curs: de P5 a 2n de primària
Horari: dilluns i dimecres, de 16.45 a
17.30 h
Grup 2: Intermedi
Curs: 3r i 4t de primària
Horari: dimarts i dijous, de 16.45 a
17.30 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
Preu: 108,15 euros
Forma de pagament: 20 euros en el
moment de fer la inscripció i vuit quotes
domiciliades a una entitat bancària
correspoment d11,02 euros

Curs: de 3r a 6è de primària
Horari: funky i hip-hop: dimecres i
divendres de 17.30 a 18.15 h; aeròbic
infantil: dilluns de 17.30 a 18.15 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
Preu: 162,23 euros
Forma de pagament: 20 euros en el
moment de fer la inscripció i vuit quotes
domiciliades a una entitat bancària
d17,78 euros.
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE TENNIS
Inici del curs: 3 doctubre de 2005
Finalització del curs: 2 de juny de 2006
Lloc: Club de Tennis Serra Esport
Es podran canviar i/o modificar els
horaris segons el nivell i la quantitat de
participants inscrits a cada grup.
Grup 1: Iniciació
Curs: de P5 a 2n de primària
Horari: dilluns i dimecres de 17 a
18.15 h
Grup 2: Intermedi
Curs: de 3r a 6è de primària
Horari: dimarts i dijous de 17 a 18.15 h

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE
FUNKY I HIP HOP

Grup 3: Avançat
Curs: de 1r a 4t dESO
Horari: dimecres i divendres de 15.45 a
17 h

Grup 3: Iniciació al Funky i al Hip-Hop
Curs: 5è i 6è de primària
Horari: dimecres i divendres, de 17.30
a 18.15 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports

Preu: 140,50 euros
Forma de pagament: 24,50 euros en el
moment de fer la inscripció i vuit quotes
domiciliades a una entitat bancària de
14,50 euros.

Grup 4: Intermedi
Curs: 1r i 2n dESO
Horari: dimarts i dijous, de 17.45 a
18.15 h
Lloc: Gimnàs de lIES Lliçà

GIMNÀSTICA POST-PART

Grup 5: Avançat
Curs: 3r i 4t dESO
Horari: dimarts i divendres, de 18.30 a
19.15 h
Lloc: Gimnàs de lIES Lliçà
Preu: 108,15 euros
Forma de pagament: 20 euros en el
moment de fer la inscripció i vuit quotes
domiciliades a una entitat bancària
d11,02 euros.
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
DAERÒBIC INFANTIL
Grup 6
Curs: de 3r a 6è de primària
Horari: dilluns de 17.30 a 18.15 h i
divendres de 16.45 a 18.30 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
Preu: 108,15 euros
Forma de pagament: 20 euros en el
moment de fer la inscripció i vuit quotes
domiciliades a una entiat bancària
d11,02 euros
COMBINAT (AERÒBIC INFANTIL+
FUNKY i HIP-HOP / JAZZ)
Grup 7: jazz + 1 dia daeròbic infantil
Curs: de 3r a 6è de primària
Horari: jazz: dimarts i dijous de 16.45
a 17.30 h; aeròbic infantil: divendres
de 16.45 a 17.30 h
Grup 8: funky i hip-pop + 1 dia
daeròbic infantil

no tho perdi s

Cursos de gimnàstica per a la
recuperació de lestat físic que es tenia
abans de lembaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-se amb el fill/a.
Dates dels cursos:
setembre-octubre,novembre-desembre,
gener-febrer, març-abril i maig-juny
Horari: dilluns i dimecres de 10.45 a
11.45 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Preu: 51,50 euros
Informació i inscripcions: al Pavelló
Municipal d'Esports. Cal portar les dades
bancàries, una fotocòpia de la targeta
sanitària i un certificat del ginecòleg o
de la llevadora conforme s'és apte per
realitzar el curs. Places limitades.
ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT
GRAN
Inici del curs: 3 d'octubre de 2005
Finalització del curs: 16 de juny de 2006
Informació i inscripcions: Pavelló
Municipal d'Esports. Cal portar les dades
bancàries i una fotocòpia de la targeta
sanitària.
Grup 1: dilluns i dimecres de 15.30 a
16.20 h
Grup 2: dimarts i dijous de 10.45 a
11.35 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Preu empadronats a Lliçà damunt:
-majors de 60 anys: gratuït
-menors de 60 anys: 92,70 euros
Forma de pagament: 10 euros en el
moment de la inscripció i vuit quotes
de 10,34 euros domiciliades a una entitat
bancària.

Preu no empadronats a Lliçà damunt:
-majors de 60 anys: 51,70 euros
Forma de pagament: 10 euros en el
moment de la inscripció i vuit quotes
de 5,21 euros domiciliades a una entitat
bancària.
-menors de 60 anys: 123,60 euros
Forma de pagament: 20 euros en el
moment de la inscripció i vuit quotes
de 12,95 euros domiciliades a una
entitat bancària.
LLIGUES MUNICIPALS DE LLEURE
LLIGA DE BOTXES
Categoria: sènior
Sistema de competició:
1ª fase: dos grups, lliga a doble volta
2ª fase: Play Off
Inici de la competició: 25 de setembre
Preu: 113,30 euros per equip
Inscripcions: Pavelló Municipal
dEsports
LLIGA DE FUTBOL SALA
Categoria: sènior
Sistema de competició:lliga a doble
volta i competició de Copa
Inici de la competició: 2 doctubre
Preu: 113,30 euros per equip
Inscripcions: Pavelló Municipal
dEsports
BÀSQUET- CLUB BÀSQUET LLIÇÀ
DAMUNT
Curs: des de P5 fins a 4art dESO (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet)
Inscripcions: directament a lentitat, al
Pavelló Municipal dEsports
FUTBOL- CLUB ESPORTIU LLIÇÀ
DAMUNT
Curs: des de P5 fins a 4t dESO (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, juvenil
i cadet)
Inscripcions: directament a lentitat, al
camp de futbol municipal del Parc
Esportiu del Tenes
FUTBOL SALA- CLUB FUTBOL SALA
VALL DEL TENES
Curs: des de P5 fins a 4t dESO (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet)
Inscripcions: Pavelló Municipal
dEsports
KARATE- ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
SHORIN-RYU GOSHIN DO
Curs: a partir de 5 anys
Lloc: gimnàs de lIES Lliçà
Inscripcions: directament a lentitat, al
Pavelló de lIES Lliçà

* Ple ordinari
Dijous 29 de setembre, a les 19 h, al primer pis de l'edifici de la Policia local.
* Subvencions a iniciatives juvenils, realitzades per grups de joves que, com a grup, no

tenen personalitat jurídica

www.gencat.net/joventut/ajuts. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de setembre.
* Les condicions ambientals obliguen a suspendre prèviament alguns actes de Festa

Major

Abans de l'inici de la Festa Major, dues de les activitats previstes, la Remullada per a després del Correfoc i l'Espurneig,
van quedar suspeses a causa de les condicions ambientals de gran sequera. L'Ajuntament va rebre una trucada del
Cos d'Agents Rurals del Departament de Medi Ambient de la Generalitat denegant el permís que s'havia demanat
per fer l'Espurneig. D'altra banda, l'equip de govern també va creure convenient donar exemple i suspendre la
Remullada, malgrat que la quantitat d'aigua que es malgasta en aquesta activitat és insignificant.
L'equip de govern desitja que les condicions ambientals de l'any vinent siguin millors i demana als lliçanencs que
guardin l'entusiame per a aquests actes per a la propera Festa Major, en què es tornarà a intentar de poder gaudir
d'aquestes dues activitats.
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ACTIVITATS

SORTIDA

Centre Cívic Palaudàries: taller del
riure, balls de saló, aeròbic, jocs de
psicomotricitat infantil (a partir de 4
anys), "Cuida't" (taller d'autoestima,
relaxació i realització personal), reiky,
pintura, cant coral, manualitats (punt
de creu i quadres
3 D) i gimnàstica de manteniment.
Informació: al centre cívic, carrer del
Segre, 65, tel. 93 864 60 10
Centre Cívic Ca l'Artigues de la
Serra: taller del riure, gimnàstica de
manteniment i balls llatins. Informació:
al centre cívic, carrer de la Ribera d'Ebre,
81, tel. 93 860 70 64

Hi haurà dos itineraris:
- curt, 16 km/ 100m de desnivell/
dificultat baixa
- llarg, 35 km/ 500 m de desnivell/
dificultat mitjana
Dia: diumenge 18 de setembre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Pinar de la Riera
Inscripcions: des d'una hora abans
de la sortida al Pinar de la Riera
Més informació: Pavelló Municipal
d'Esports
Organitza: Club BTT Lliçà d'Amunt Concos

Centres cívics municipals

TALLERS

Manualitats i Memòria

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURS

Alfabetització per a adults

Llengua castellana, matemàtiques i noves
tecnologies, i coneixement del medi natural. Les
classes, pràctiques i participatives, es fan en grups
reduïts i segons el nivell de l'alumnat.
Dies, horari i llocs:
- dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h, al Casal d'Avis
- dimarts i dijous, de 9 a 10.30 h, al centre cívic municipal
Ca l'Artigues de la Serra
Inscripcions: durant el mes de setembre, de 9 a 14 h i
de 16 a 20 h, a l'Ajuntament (93 841 52 25).
SORTIDA

Tarragona

A una de les tres residències de temps lliure que
té la Generalitat de Catalunya.
Dies: del 17 al 24 doctubre
Inscripcions: fins al 15 de setembre, de 15 a 20 h, al
Casal dAvis. Cal portar el DNI i abonar una paga i senyal
de 50 euros. És necessari un mínim de 40 persones perquè
es realitzi.
Preu: 146 euros (pensió completa i transport danada i
tornada)
CONFERÈNCIA

"Grans llibres de la literatura universal:
de l'edat mitjana als nostres dies"
Segon cicle organitzat amb motiu de la
commemoració de l'Any del Llibre i la Lectura

Dia: dijous
- 15 de setembre: La divina comèdia a càrrec d'Annalisa
Mirizio
- 29 de setembre: Tirant lo blanc a càrrec d'Anton Maria
Espadaler
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
ACTE

Consell Municipal de Participació
Ciutadana
Dia: dijous 15 de setembre
Hora: 20 h
Lloc: sala d'actes del Pavelló Municipal d'Esports
FESTA

Inauguració del nou Parc de Can
Salgot
Dia: dissabte 17 de setembre
Hora: 18 h
Lloc: Parc de Can Salgot

a ge nda

APLEC

II Aplec de Palaudàries
Dia: diumenge 18 de setembre
Programació:
17 h: Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell;
18.30 h: Missa; 19.30 h: Concert d'espirituals negres a
càrrec del grup Black Birds
Lloc: al voltant de l'església parroquial de Palaudàries
CURSOS

Català per a adults

A Lliçà d'Amunt, a partir de l'octubre, es faran els
cursos B2 (al Centre Cívic Palaudàries) i I3 (al local
de la Policia).
Informació, proves de col·locació i inscripcions:
del 19 al 29 de setembre, de 17 a 19.30 h; dilluns i
dimecres, a l'Ajuntament i dijous, al Centre Cívic Palaudàries
TALLERS

Creixement personal

Dos nivells. A càrrec d'Esmeralda Ponce, psicòloga.
Servei de cangur a partir de 3 nens o nenes.
Activitat englobada dins de la programació
d'enguany del Pla d'Igualtat.
Dies: dijous, del 29 de setembre a l'1 de desembre (nivell
II); dimecres, del 5 d'octubre al 30 de novembre (nivell I)
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues de la Serra (nivell l) i Centre
Cívic Palaudàries (nivell II)
Incripcions: fins al 20 de setembre, al Centre Cívic
Palaudàries (nivell II) i fins al 26 de setembre, al Centre
Cívic Ca l'Artigues de la Serra (nivell I)
Preu: 15 euros (nivell I) i 18 euros (nivell II)
TALLER

Cuina i habilitats domèstiques per a joves
A càrrec de Jordi Call i Antònia Lorenzo. Activitat
englobada dins de la programació d'enguany del
Pla d'Igualtat.
Dia: dimarts, del 27 de setembre al 22 de novembre
Horari: de 20 a 23 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Incripcions: fins al 20 de setembre, a l'Ajuntament
Preu: 20 euros
FESTA

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
Dies: del 22 al 28 de setembre

Per a la gent gran.

Inici: octubre
Més informació i inscripcions: de
15 a 20 h, al Casal d'Avis
Lloc: Casal d'Avis
EXPOSICIÓ

"Instants"

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)

LES ENTITATS
PROPOSEN:
EXPOSICIÓ

Artistes de Lliçà miren el
"Quixot"
Dies: fins al 15 de setembre
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Can Peret de Ca la Coixa (c.
d'Anselm Clavé, 71)
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots
ACTIVITAT

Campionat de moto GP i
playstation en pantalla
gegant
Dies: 16 i 17 de setembre
Hora: 21 h
Lloc: zona esportiva de Ca l'Esteper
Inscripcions: fins a les 20.30 h del
dia 16 de setembre
Preu: categoria 125 cc, gratuït; categoria
250 cc, 1 euro; categoria 500 cc, 2 euros
Organitza: Associació Cultural i
Esportiva Ca l'Esteper
CURS

Català oral
Inici: octubre
Més informació i inscripcions:
dijous de setembre, de 17 a 20 h, al
Casal dAvis.
Organitza: Associació Casal d'Avis

CONFERÈNCIA

"El plaer d'estimar"

A càrrec de Ramon Buscallà.
Dia: dimecres 28 de setembre
Hora: 17 h
Lloc: Casal d'Avis

agenda

XIV Passejada popular
amb BTT per la Vall del
Tenes

SORTIDA

Galícia
Dies: del 25 de setembre a l1 doctubre
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Més informació i inscripcions:
Casal dAvis
Preu: 582 euros
Organitza: Associació Casal dAvis

FESTA

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
TALLER

Pintura sobre roba i seda
A càrrec de la monitora lliçanenca
Lydia Carrió. Cadascú haurà de
portar les peces de roba o seda
que vulgui pintar.

Dies: dimarts i dijous, d'octubre a
desembre
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Lloc: Can Peret de Ca la Coixa
Inscripcions: al mateix lloc, els
dimarts, dimecres i dijous, de 18 a
20 h, o al telèfon 93 841 59 71
Preu: 30 euros al mes i 6 euros de
material
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots
SORTIDA

SORTIDA

Marina d'Or

Amb ballada inclosa. Per a les
colles de petits i mitjans de l'entitat.

Dies: cap de setmana 8 i 9 doctubre
Més informació i inscripcions:
Local social de Ca l'Esteper (tardes) o
tels. 687 72 80 76 - 607 72 52 40 93 841 49 79, fins al 25 de setembre
Preu: 109 euros
Organitza: Associació Cultural i
Esportiva Ca l'Esteper

La Garrotxa

Dies: 1 i 2 doctubre
Més informació i inscripcions: Joan
Cladellas, Antònia Cladellas o Assumpta
Regales; divendres, a partir de les 18 h,
al Pavelló de l'IES Lliçà.
Organitza: Ball de gitanes
CURS

Alfabetització informàtica

Adreçat a dones que no treballin
i vulguin aprendre una mica
d'informàtica. Consta de 55 h i es
farà en grups de 8-9 persones.
Activitat englobada dins de la
programació d'enguany del Pla
d'Igualtat.
Dies: dimarts, dimecres i dijous
Inici: principis d'octubre
Horari: de 15.15 a 17.15 h
Lloc: Servei Local d'Ocupació
Inscripcions: Servei Local d'Ocupació
Preu: 10 euros (assegurança)
Organitza: Servei Local d'Ocupació
ACTIVITATS

Temporada 2005-2006
Inici d'aquesta temporada: 1
d'octubre
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

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
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Èxit
de les
24H
La 26a edició de les 24 hores de resistència en ciclomotor de la Vall del Tenes - Gran Premi
Circuit de Catalunya, una cursa única, ha esdevingut un punt de trobada pels amants de
les motocicletes. D'aquesta manera, Lliçà d'Amunt ha esdevingut un municipi de renom dins
del món del motor. A més, aquesta competició esportiva, que enguany ha comptat amb un
dia més per a entrenaments, ja és un acte tradicional dins de la Festa Major de la població.
L'equip de govern felicita els guanyadors, un equip del poble veí de Parets del Vallès, i
també tota la resta d'equips, més d'una quarantena, que han fet possible, un cop més,
aquesta competició tan espectacular.
Aquesta edició, com l'anterior, va destacar per la duresa del circuit del Pinar de la Riera
que, juntament amb la intensa calor i la gran quantitat de pols derivada de la sequera, van
fer la cursa molt més dura.
També cal mencionar l'èxit de públic, més de 25.000 persones, segons els organitzadors,
que van presenciar la prova en algun moment del cap de setmana i van passejar pels volts
del Pinar de la Riera on, des de l'anterior edició, s'habilita una zona d'oci amb bar, botigues
i jocs infantils. Aquesta zona d'oci ha estat un encert, ja que ha tingut molt bona acollida
per part del públic, esdevenint un espai social per a totes les persones que s'apleguen en
aquest acte esportiu.
L'Ajuntament felicita els nous organitzadors, el Grup 24H, i els anima a començar a treballar
en la propera edició; també agraeix la col·laboració de la Policia Local, Protecció Civil, la
Brigada Municipal i tots els grups i persones a títol individual implicades en l'organització
d'aquesta competició esportiva. També cal dir que la bona entesa entre l'Ajuntament i els
organitzadors augura una col·laboració durant anys.
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