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Lliçà cap amunt
Arriba la llum. Pot semblar una frase excessiva,
però s'ajusta prou a una situació que ha preocupat
enormement, durant els darrers dos anys, l'equip
de govern municipal. Fem memòria. En entrar a
l'ajuntament, ens vam trobar sobre la taula un
enllumenat municipal en pèssimes condicions i un
expedient de la Generalitat que obligava a inversions
impossibles d'assumir o a tancar l'enllumenat dels
barris de Ca l'Esteper, Can Farell, Pineda Feu, Can
Salgot i zones concretes d'altres barris.
Temporalment, mitjançant l'elaboració d'un Pla
d'adequació d'enllumenat públic es va aconseguir
una pròrroga per part de la Generalitat. El problema,
però, de com finançar unes inversions tan
quantioses seguia sense resoldre's.
La solució que l'Ajuntament ha posat en marxa
consisteix a contractar una empresa, mitjançant
concurs, que s'ocupi del manteniment integral de
l'enllumenat públic i que pugui finançar una
renovació total i parcial de l'enllumenat públic
durant el període 2006-2008. D'aquesta manera,
l'Ajuntament podrà anar pagant, a poc a poc, en el
marc del contracte, aquestes inversions tan
necessàries. El concurs que el consistori acaba de
treure es formula amb un pressupost de
3.774.287,90 euros dels quals un 10% és per a la
part del manteniment integral d'enllumenat, xarxa
de semàfors i edificis municipals i un 90% per a la
renovació total i parcial de l'enllumenat públic.
La situació en què es troba l'enllumenat públic de
Lliçà d'Amunt és greu: quadres en mal estat,
bombetes foses o de baixa intensitat, excessiu
consum d'electricitat i mal aprofitament de la
il·luminació dels carrers degut als models de fanals
intal·lats. Amb el contracte que es planteja, entre
2006 i 2008 es renovaran íntegrament els quadres
dels fanals, s'adequaran les instal·lacions al nou
reglament de baixa tensió, es reduirà la
contaminació lumínica, s'intal·laran sistemes
d'estalvi energètic i s'acabaran les apagades de
llum. És una notícia important per a uns quants
milers de veïns i veïnes de Lliçà d'Amunt.

notícies
MITJANÇANT UNA
EMPRESA PRIVADA,
LLIÇÀ PODRÀ
SOLUCIONAR EL
GREU PROBLEMA
DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC
Per tal de poder afrontar les
inversions necessàries,
l'Ajuntament ha tret a
concurs la renovació i el
manteniment integral de
l'enllumenat públic i de les
dependències municipals
per un termini de cinc anys
renovable per cinc anys
més.
Aquesta empresa haurà
de renovar íntegrament
l'enllumenat públic dels
barris de Pineda Feu, Ca
l'Esteper, Can Salgot i Can
Farell i reparar el de la
resta del municipi, durant
els propers tres anys. Amb
aquestes obres,
s'aprofitarà per adequar les
instal·lacions als vigents
reglaments electrotècnics
de baixa tensió i de
contaminació lumínica.
Aquestes mesures
comportaran un estalvi
energètic important, ja que
se substituiran les
làmpares de vapor de
mercuri per làmpares de
vapor de sodi d'alta pressió,
que permeten la mateixa
lluminositat amb menys
potència, i es col·locaran
sistemes d'estalvi
energètic.
El manteniment serà
correctiu, però també
preventiu, per tal que les
instal·lacions tinguin un
funcionament més efectiu
i una vida de servei més
llarga.
L'empresa també
s'encarregarà del
manteniment integral de
les dependències
municipals, de les
instal·lacions elèctriques
necessàries per a les festes
i actes socials i de la
penjada de pancartes
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municipals i ornaments de
Nadal.
El personal de la brigada
elèctrica municipal passarà
a formar part de l'empresa
que guanyi el concurs i es
contracti, a la qual també
se cediran els vehicles i el
material municipals.
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L'AJUNTAMENT
CONSTRUIRÀ DUES
ESCOLES BRESSOL
NOVES PER AL
CURS 2007-08

estan complint els terminis
previstos. Així ho van
comprovar l'alcalde, la
regidora d'Educació i la
directora de l'escola en la
visita d'obres que va tenir
lloc el passat 1 de març.
 Sobre els terrenys ja es
pot veure l'estructura del
centre: l'edifici d'infantil,
amb el pati corresponent;
les zones de cuina i
menjador i d'oficines;
l'edifici de primària, de tres
plantes, amb el pati
corresponent; la biblioteca;
els vestuaris; i el pavellósala d'actes.
 El nou edifici del CEIP
Miquel Martí i Pol
s'estrenarà a l'inici del
proper curs 2006-2007.

Per al curs escolar 20072008, Lliçà d'Amunt
comptarà amb dos nous
edificis d'escola bressol.
Un dels edificis acollirà la
tercera escola bressol
municipal, que s'ubicarà a
la centralitat de la Serra,
davant del CEIP Rosa Oriol.
L'altre serà el nou edifici
de l'escola bressol
municipal L'Espurna, que
actualment ocupa un edifici
de lloguer i que es
traslladarà dins del centre
urbà.
Amb la tercera escola
bressol municipal i el nou
edifici de l'Espurna, que
permetrà ampliar el
nombre de places,
augmentarà l'oferta
escolar per a infants de 0 a
3 anys al nostre municipi.

LES OBRES DEL
CEIP MIQUEL
MARTÍ I POL
SEGUEIXEN ELS
TERMINIS
PREVISTOS
Les obres del CEIP Miquel
Martí i Pol a Palaudàries

primària.
 El pressupost és de
3.742.307,69 euros.

COMENÇA LA
SEGONA FASE DE
LES OBRES DE CA
L'ESTEPER
Al principi de març es va
adjudicar la segona fase de
les obres del barri de Ca
l'Esteper, que tindran lloc
durant aquest mes de
març.
 En aquesta segona fase,
es reasfaltaran un total de
6 quilòmetres de carrers i,
prèviament, es canviaran
els embornals i els pous de
registre i les tapes del
clavegueram que calgui.
 La primera fase de les
obres, que encara s'està
fent, consisteix en la
reparació de les xarxes de
clavegueram i
d'enllumenat.

LES OBRES DEL
CEIP ROSA ORIOL
SURTEN A
LICITACIÓ
Gestió d'Infraestructures,
SA (GISA), empresa pública
de la Generalitat de
Catalunya, ha fet pública la
licitació del contracte
d'assistència tècnica per a
la redacció del projecte
bàsic i d'execució, de
l'estudi de seguretat i salut,
de l'estudi geotècnic, del
projecte d'activitats per a
la llicència ambiental i
posterior direcció i execució
de les obres del CEIP Rosa
Oriol, de dues línies.
 Segons GISA, el termini
d'execució és de tres
mesos per a la redacció
dels projectes i estudis i
nou mesos per a l'execució
d'obra (cinc mesos per a
l'execució de l'obra infantil
i quatre mesos per a
l'execució de l'obra de
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COMENÇA LA
SEGONA FASE DE
REFORMA DE
L'ATENEU
L'ALIANÇA
La primera setmana de
març va començar la
segona fase de les obres de
rehabilitació i adequació a
la normativa vigent de
l'ateneu l'Aliança.
 En aquesta segona fase,
es construirà una segona
sortida d'emergència, cap
al carrer de l'Aliança.
Aquesta sortida
d'emergència ocuparà bona
part de l'espai on fins ara
hi havia l'oficina. Per això,

notícies
l'oficina es traslladarà on
hi havia el magatzem i
aquest es farà, més petit,
al costat de la sortida
d'emergència.
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LA TAULA LOCAL
DE L'HABITATGE ES
POSA EN MARXA
La Taula local de l'habitatge
social de Lliçà d'Amunt es
va reunir, per primera
vegada, el passat 21 de
febrer.
 Hi van assistir l'alcalde,
com a president, el regidor
d'Habitatge, com a
vicepresident, un
representant de cada partit
polític municipal, dos
representants del Col·legi
d'Arquitectes, un
representant del sindicat
UGT, un representant de la
Federació d'Associacions
de Veïns de Lliçà d'Amunt
(FAVLLA) i dos dels cinc
vocals, persones a títol
personal relacionades amb
aquest sector.
 L'ordre del dia va
consistir en la constitució
oficial de la Taula i a donar
informació sobre els
habitatges de promoció
pública que es construiran
a la centralitat de la Serra,
així com informar de la
creació d'un registre de
petició d'habitatges de
protecció oficial.
 El tema dels habitatges a
la Serra va obrir un debat i
el regidor d'Habitatge es va
comprometre a donar-ne
més informació en la
següent reunió, que tindrà
lloc el mes d'abril. També
es va comprometre a portar
un esborrany del reglament
de funcionament intern de
la Taula.

L'AJUNTAMENT
DEMANA SUPORT A
LA DIPUTACIÓ PER
A DIFERENTS
ACTUACIONS
MUNICIPALS

 Els comerços i les
empreses interessades a
posar publicitat en els
busos, el fulletó d'horaris
o la funda portatítols poden
demanar informació sobre
les tarifes i les condicions
a la Regidoria de Mobilitat.

L'Ajuntament ha sol·licitat
ajuts a la Diputació per a
diferents actuacions
municipals dins dels
programes de suport a les
activitats i serveis locals per
al 2006 d'aquesta
administració pública. Es
tracta d'ajuts a nivell
d'assessorament
econòmic, suport econòmic
o assessorament tècnic.
 L'administració local s'ha
adherit a quaranta-dos
programes de suport a
polítiques locals de
Benestar Social, Difusió
artística, Patrimoni
cultural, Educació, Esports,
Gestió territorial, Igualtat
dona-home, Gestió de la
diversitat i la ciutadania,
Joventut, Medi Ambient,
Participació ciutadana,
Salut pública i consum,
Societat del coneixement i
Mobiliari urbà.

EL TRANSPORT
URBÀ MUNICIPAL
OFEREIX ESPAIS DE
PUBLICITAT ALS
COMERÇOS I
EMPRESES DEL
POBLE

EL REI
CARNESTOLTES
ANIMA LA RUA
D'ENGUANY
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Per segon any consecutiu,
després d'una temporada
sense celebrar-se, Lliçà
d'Amunt va tenir festa de
Carnaval, el passat 25 de
febrer.
 Com a novetat d'enguany,
es va introduir la figura del
rei Carnestoltes, que va
encapçalar la rua dalt d'una
carrossa i va fer una parada
davant de l'Ajuntament, on
va pujar al balcó per fer un
discurs satíric.

L'Ajuntament ofereix la
possibilitat als comerços i
les empreses del poble
d'anunciar-se en els
autobusos urbans de Lliçà
d'Amunt, així com en altres
espais relacionats amb el
transport urbà municipal.

 Unes 160 persones van
participar en el concurs de
disfresses, que va premiar
la disfressa d'una parella
d'avis, el grup
"Emoticones", la comparsa
"Bravehart" i la carrossa
"La nit i el dia".

notícies
 D'aquesta manera,
l'Ajuntament i Òmnium
Cultural organitzaran
conjuntament algun acte al
nostre municipi.
E s t e l a
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 Òmnium Cultural
coordina la Nit de Santa
Llúcia, Festa de les Lletres
Catalanes, el Premi
d'Honor de les Lletres
Catalanes, la Festa per la
Llibertat, etc.

els seus ocupants, ja que hi
havia nombrosos arbres
tombats, majoriàriament
pins, i d'altres amb risc de
caiguda sobre la calçada en
cas de ventades.
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L'AJUNTAMENT
COOPERA AMB EL
POBLE SAHRAUÍ
L'Ajuntament, a través de
la Regidoria de Cooperació,
ha fet una aportació
econòmica de 1.000 euros
a l'Associació Catalana
d'Amics del Poble Sahrauí
en concepte d'ajut a les
inundacions que s'han
produït als camps de
refugiats sahrauís.

L'AJUNTAMENT
COL·LABORA AMB
ÒMNIUM CULTURAL
L'Ajuntament, a través de
la Regidoria de Cooperació,
ha volgut col·laborar amb
Òmnium Cultural, una
entitat històrica,
transversal i políticament
independent, que defensa,
promou i difon la llengua,
la cultura i la identitat
nacional de Catalunya.
 Per això, s'ha adherit a
aquesta entitat amb una
aportació de 600 euros
anuals, que és el mínim que
l'entitat proposa per a
ajuntaments mitjans.

ELS ESCOLARS
CELEBREN LA
SETMANA DE LA
SOLIDARITAT
Les escoles celebraran la
Setmana de la Solidaritat,
del 20 al 24 de març, al
voltant del projecte que
Lliçà Solidari i l'Ajuntament
donen suport aquest any:
un projecte del Fons Català
de Cooperació al
Desenvolupament per
enfortir la base productiva
de dues comunitats
camperoles de Bolívia.
 A través de diferents
activitats, se sensibilitzarà
els escolars amb la situació
dels indígenes bolivians
d'aquestes comunitats
camperoles.

LA DIPUTACIÓ TALA
ARBRES A LA
CARRETERA C-1415
PER PROTEGIR ELS
VEHICLES
El servei de vies locals de
la Diputació de Barcelona,
que té la titularitat de
manteniment de la
carretera C-1415, ha fet
una tala controlada
d'arbres en aquesta
carretera, en el tram que
va de les urbanitzacions la
Vall (Santa Eulàlia de
Ronçana) i Can Maspons
(Caldes de Montbui) fins a
l'entrada del barri de
Pineda Feu (Lliçà d'Amunt).
 Aquesta actuació s'ha fet
per protegir els vehicles i
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EL MERCAT
CELEBRA EL DESÈ
ANIVERSARI AMB
UN AMBIENT
FESTIU
El mercat ambulant, que se
celebra cada diumenge al
llarg de l'avinguda dels
Països Catalans i del carrer
de l'Aliança, va celebrar el
passat 5 de març el desè
aniversari. La pluja va fer
acte de presència, però cap
al migdia, la qual cosa no
va impedir la celebració.
 Per commemorar
l'efemèride, es van
engalanar els carrers i les
parades, i es va posar música
ambient. També es va
comptar amb un grup
d'animació, que va amenitzar
la jornada festiva i va repartir
globus als compradors.
 L'alcalde, Joaquim
Ferriol, el regidor de
Promoció Econòmica,
Miquel Ballester, i el
regidor de Cultura, Josep
Camps, van passejar pel
mercat i van saludar tots
els paradistes -107
parades-, als quals van
obsequiar amb un regal
d'agraïment per contribuir,
diumenge rera diumenge,
a consolidar el mercat
ambulant del nostre poble.
 Els paradistes es van
mostrar molt satisfets i tots
van coincidir a comentar que
el mercat ambulant de Lliçà
d'Amunt és un referent a la
comarca a nivell de qualitat
i seguretat.

notícies
COMENÇA LA REDISTRIBUCIÓ D'ALUMNES A LES ESCOLES
Durant el proper curs escolar 2006-2007, els alumnes de Lliçà d'Amunt estrenaran dos
edificis d'Educació Infantil i Primària. Es tracta del nou edifici del CEIP Miquel Martí i Pol,
a la centralitat de Palaudàries, i del nou edifici del CEIP Rosa Oriol, a la centralitat de la
Serra, que anirà al costat de l'espai que ocupa actualment. D'aquesta manera, les tres
centralitats, Palaudàries, la Serra i el Pla, tindran, cadascuna, un CEIP i una escola
bressol municipal.
A partir del 21 de març començaran les preinscripcions escolars i és el moment d'escollir
l'escola on portar els fills i filles o de canviar cap a una escola més propera a la residència.
Els alumnes que escullin al CEIP Miquel Martí i Pol podran començar les classes en el
nou edifici a l'inici del curs escolar 2006-2007 i els que optin pel CEIP Rosa Oriol hauran
d'esperar fins el primer trimestre de 2007.

EL TRANSPORT ESCOLAR TINDRÀ CANVIS IMPORTANTS
El Departament d'Educació de la Generalitat preveu la supressió del transport escolar
a partir del curs 2008-2009 i, com a mesura transitòria, passarà a pagar una tercera part
del cost d'aquest servei a partir del curs 2006-2007, en comptes de pagar-ne el 100%
com havia fet fins ara.
El Consell Comarcal, que és el que presta el servei de transport escolar, tampoc el
considera necessari de mantenir.
L'Ajuntament, però, de comú acord amb les AMPA, està treballant perquè el Consell
Comarcal mantingui, per als dos cursos següents, un bus per a cadascuna de les àrees
d'influència i tres busos per l'IES.
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS ESCOLAR 2006-2007
del 21 de març al 3 d'abril: preinscripció
del 29 de maig al 2 de juny: matriculació
- Educació Infantil de segon cicle, Primària (CEIP) i Secundària Obligatòria (ESO):
CEIP Rosa Oriol (93 841 66 22)
CEIP Miquel Martí i Pol (93 841 54 60)
CEIP Països Catalans (93 841 56 05)
CEIP Sant Baldiri (93 841 46 52)
IES Lliçà
del 13 al 17 de març:
telefoneu a les escoles per demanar dia i hora per fer la preinscripció
del 2 al 15 de maig: preinscripció
del 5 al 9 de juny: matriculació
- Educació Infantil de primer cicle (escoles bressol):
Escola bressol municipal l'Espurna
Escola bressol municipal Palaudàries
del 15 al 26 de maig: preinscripció
del 3 al 7 de juliol: matriculació
- Educació Postobligatòria (batxillerat):
IES Lliçà
del 24 d'abril al 19 de maig: preinscripció
del 5 al 30 de juny: matriculació

ple extraordinari del dijous 2 de febrer
1.-Rectificació de saldos de l'exercici
2004:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es
tractava d'ajustar saldos per tancar el pressupost
del 2004.

UNANIMITAT

2.- Modificació Pressupost de 2006 amb
càrrec al romanent de tresoreria:

L'alcalde va dir que existia una obligació de
pagament per part de l'Ajuntament que obligava
a modificar el pressupost del 2006 mitjançant un
suplement de crèdit amb càrrec al romanent de
tresoreria per un import de 528,98 euros.

UNANIMITAT

3.- Modificació pressupost de 2005 per
transferències de crèdit:
L'alcalde va comentar que calia fer alguns
ajustaments per equilibrar les partides i tancar
correctament el pressupost del 2005.

UNANIMITAT

4.- Modificació Pressupost de 2005 amb
càrrec al romanent de tresoreria:

L'alcalde va comentar que hi havia una factura
pendent d'una obra realitzada l'any 2003, d'un
import de 63.707,09 euros, que es proposava afegir
en el pressupost del 2005 amb càrrec al romanent
de tresoreria.

UNANIMITAT

5.- Donar compte de la delegació de
funcions al regidor Ferran Gellida:

L'alcalde va donar compte de la delegació al nou
regidor d'ERC Ferran Gellida de les regidories de
Medi Ambient i Serveis, i a l'Alcaldia, la regidoria
d'Economia i Hisenda.

6.- Aprovació inicial de l'ordenança
reguladora de l'ús d'instal·lacions
esportives municipals:

El regidor d'Esports, Juan José Salvador, va
explicar que la Generalitat obliga l'Ajuntament a
tenir una ordenança que reguli l'ús d'instal·lacions
esportives municipals. Aquesta ordenança s'ha
consensuat prèviament amb el Consell Sectorial
d'Esports.

UNANIMITAT

7.- Aprovació inicial de la Modificació
del Pla General Clau 7 de Can Rovira:

El Ple va aprovar inicialment la Modificació del
Pla General per que fa al canvi de qualificació al
carrer Estany de la Restanca, núms. 25-27, ja que
no es considera adequada la qualificació actual
d'aquests terrenys: sòl urbà i de zona mixta
comercial-residencial (clau 7).

UNANIMITAT

8.- Aprovació inicial de la Modificació
del Pla General Clau 9b de Can Rovira:

L'alcalde va comentar que calia una modificació
del Pla General pel que fa al canvi de qualificació
als carrers de la Creu de Baduell, de l'Estany
d'Engolasters i de l'Estany de Banyoles. En aquests
terrenys, qualificats de sòl urbà i de zona
d'equipaments privats, degut a la fragmentació
de la propietat en parcel·les d'escassa dimensió
no s'han pogut establir mai equipaments privats.
Joaquim Ferriol va dir que era necessària aquesta
modificació per tal de reconèixer la realitat de
l'entorn i donar més viabilitat a aquesta zona.

UNANIMITAT

9.- Suspensió de llicències als carrers
Can Roura, 7 a 29 i Ginesta 1 a 33:

L'alcalde va explicar que s'havia pactat amb els
propietaris la suspesió de llicències en el carrer
de Can Roure núms. 7-29 i al carrer de la Ginesta,
núm. 1-33 per intentar trobar una ordenació
territorial més raonable.

UNANIMITAT

10.- Nova delimitació de les franges de
protecció contra incendis:

El fins ara regidor de Medi Ambient, Ferran
Miralles, va dir que s'havia modificat la delimitació
de les franges de protecció contra incendis, arran
de les correccions dels tècnics i les aportacions
dels veïns. Miralles va remarcar que aquesta
modificació no implica cap augment econòmic, a
banda de l'IPC.

UNANIMITAT

11.- Verificació Modificació del Pla
General al carrer Ramon Llull de Can
Salgot:

El Ple va aprovar la verificació del Text Refós de
la Modificació del Pla General pel que fa a la
restitució de la vialitat al carrer de Ramon Llull
del barri de Can Salgot. Amb aquest text refós,
segons l'alcalde, s'aclareix com queden les
delimitacions de les zones verdes.

UNANIMITAT

12.- Aprovació inicial Modificació
Estatuts de la Taula Local d'Habitatge
Social de Lliçà d'Amunt:

L'alcalde va comentar que calia arreglar un error
de transcripció que hi havia en un dels articles
del Reglament de la Taula Local de l'Habitatge
Social de Lliçà d'Amunt.

UNANIMITAT

13.- Assumpció del compromís de
creació de 230 places d'escola bressol:

El Ple va aprovar el compromís de construcció de
dos edificis amb capacitat per a 230 places d'escola
bressol municipal. La regidora d'Educació, Emília
Soler, va explicar que un dels edificis se situaria
a la Serra i l'altre al centre urbà. Això, juntament
amb la creació de dos nous edificis d'Educació
Infantil i Primària i la propera cessió de terrenys
per al segon Institut, respon al compromís del
govern d'apropar els serveis a les diferents
centralitats.

UNANIMITAT

14.- Concurs per la renovació de
l'enllumenat públic, el seu manteniment
i el manteniment de les instal·lacions
municipals:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va dir que es proposava
d'aprovar un concurs per adjudicar els treballs
de renovació i manteniment de l'enllumenat públic.
Això, segons l'alcalde, permetrà la millora de
l'enllumenat públic, un estalvi energètic i més
seguretat. Ferriol també va dir que l'empresa
guanyadora subrogarà els sis treballadors de la
Brigada Elèctrica Municipal.

UNANIMITAT

Fe d'errades:

En el Ple ordinari del dijous 26 de gener, en el
punt "Sol·licitud de retirada de plaques franquistes
dels habitatges de protecció oficial", tots els grups
polítics municipals van votar a favor.

* Cinquena fitxa del col·leccionable "Les arrels del nostre poble":

A partir del dilluns 20 de març, es pot passar per l'Ajuntament a recollir la cinquena fitxa del col·leccionable
"Les arrels del nostre poble", d'itineraris pel patrimoni de Lliçà d'Amunt. Aquesta fitxa correspon al
recorregut que es va fer pels molins fariners del nostre poble (can Francí, can Comes i Can Oliveres)
durant les Jornades Europees del Patrimoni del 2004. També s'explica els sistemes de rescloses i recs
principals del terme municipal. Les persones que no tinguin la carpeta amb les anteriors fitxes també
les podran recollir.

* Ajuts per a la gent gran:

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya concedeix diferents ajuts per a la
gent gran per: residència, centre de dia, habitatge tutelat, suport econòmic a les famílies amb persones
grans amb dependència i estada temporal per a gent gran discapacitada. La convocatòria restarà oberta
fins al 30 de novembre. Per a més informació o per fer la sol·licitud: Serveis socials de l'Ajuntament
(93 841 52 25); demaneu hora d'entrevista amb una treballadora social.

* Ajuts per a les pesones amb disminució:

Les sol·licituds es poden presentar a: l'oficina de Benestar Social de la Generalitat (c. de St. Jaume, 48
de Granollers), l'oficina de Benestar Social de la Generalitat (plaça de Pau Casals, s/n de Canovelles)
o Serveis Socials de l'Ajuntament (edifici de la Policia Local, 1a planta; cal demanar hora al telèfon 93
841 52 25). Els conceptes pels quals es pot sol·licitar l'ajut són: ajuts per a serveis (tractaments,
assistència personal i/o domiciliària i establiments), ajuts per mobilitat i transport i ajuts per a l'autonomia
personal i la comunicació. El termini de la convocatòria varia depenent de l'ajut sol·licitat. Cal fer la
consulta en els llocs indicats anteriorment.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
TALLER

Cuina per a joves

A càrrec de Maite Busquets.
Dies: dijous, del 23 de març a l'11
de maig
Hora: 20 h
Lloc: CEIP Miquel Martí i Pol
Inscripcions: PIJ El Galliner, fins
al 17 de març
Preu: empadronats, 30 euros; no
empadronats, 40 euros
TALLER

Iniciació al Shiatsu
(massatge japonès)
Dia: dimarts, a partir del 28 de
març
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions i més informació:
Centre Cívic Palaudàries
CINEFÒRUM

Nosotras

Dins de la programació del Pla
d'Igualtat 2006. Servei de cangur
a partir d'un mínim de tres
infants, prèvia sol·licitud al
número de telèfon 93 841 52 25.
Dia: dijous 30 de març
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic la Serra
CURS

Monitors/es de lleure
infantil i juvenil

Per obtenir el títol de monitor de
lleure expedit per la Secretaria
General de Joventut. Per a
majors de 18 anys.
Dies: 1, 2, 8*, 9*, 10*, 11*, 12*, 22,
23, 29 i 30 d'abril i 6, 7, 13, 14 i 20
de maig.
Horari: de 9 a 14 h; *de 9 a 14 h
i de 15.30 a 19.30 h
Lloc: Bigues i Riells, Santa
Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Vall
i Lliçà d'Amunt
Informació i inscripcions: Punt
d'Informació Juvenil (PIJ) el
Galliner, fins al 24 de març
Preu: joves fins a 30 anys de la
Vall del Tenes, 110 euros; la
resta, 164 euros

FESTA

"La primavera és jove"
Dia: dissabte 25 de març
Hora: de 17 a 21 h
Lloc: Espai jove el Galliner
TALLER

Creixement personal,
nivell II

Dins de la programació del Pla
d'Igualtat 2006. A càrrec
d'Esmeralda Ponce, psicòloga.
Servei de cangur a partir d'un
mínim de tres infants, prèvia
sol·licitud al número de telèfon
93 841 52 25.
Dia: dimecres, del 5 d'abril al 24
de maig
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Cívic la Serra
Inscripcions: Centre Cívic la Serra,
fins al 31 de març
Preu: 15 euros, empadronats; 30
euros, no empadronats

CONFERÈNCIA

"Estatut de Catalunya:
veritats contra
mentides"
A càrrec del professor
d'Economia de la UB Ramon
Tremosa.
Dia: dijous 23 de març
Hora: 20 h
Lloc: Casal d'Avis
Organiza: el Ganxo
EXCURSIÓ

Centre Mundial del Ruc
Català de Fuives
Dia: dissabte 25 de març
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99), fins al 18
de març
Preu: sòcies, 32 euros; no sòcies,
34 euros
Organitza: Ass. Dones del Tenes
ACTIVITAT

CURSOS

Ioga, tall i confecció,
balls llatins i modalitats
de dansa i aeròbic
(batuca)
Lloc: Centre Cívic la Serra
Informació: Centre Cívic la Serra

LES ENTITATS
PROPOSEN:
XERRADA

Dansa lliure
Dia: dimecres 15 de març
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Polivalent dels Galliners
Organitza: Ass. Dones del Tenes
XERRADA

"La columna vertebral,
la clau del teu benestar"
A càrrec de Marc Bony, doctor
en quiropràctica.

Dia: dijous 16 de març
Hora: 20.15 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Organitza: Ass. Dones del Tenes

Ball de la roda

Participants: Mollet del Vallès,
Barberà del Vallès, Masrampinyo,
Llinars del Vallès, Palau-solità i
Plegamans i Lliçà d'Amunt.
Acompanyament: orquestra
Dekaros.
Dia: diumenge 26 de març
Hora: 17 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Ball de Gitanes
EXCURSIÓ

Creuer pel Mediterrani
Dies: del 3 al 10 d'abril
Hora de sortida: 10.30 h
Hora d'arribada: 7 h
Lloc de sortida i arribada: Casal
d'Avis
Preu: 700 euros
aproximadament
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis

