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Lliçà cap amunt
El Cara al Poble és un acte en què l'equip
de govern explica davant del públic la feina
feta a l'Ajuntament, i la ciutadania pot fer
suggeriments i preguntes directes als
responsables municipals. Aquest és un acte
que ha anat canviant d'orientació al llarg del
mandat, i que cada any ha respost a etapes
diferents de govern.
El vam estrenar el 2003, al cap de 100 dies
al govern, i tot i començar com a un fet
extraordinari degut a un canvi de govern,
s'ha anat convertint en una necessitat del
govern municipal per poder explicar, en
primera persona i davant de tota la
ciutadania, quina és la seva visió de la
situació del municipi.
Al cap d'un any es va repetir l'experiència,
aquesta vegada amb molt més coneixement
de la situació real de l'Ajuntament i de les
perspectives que s'obrien pels següents
anys, intentant fer una lectura optimista
d'una situació delicada que va obligar a
replantejar moltes inèrcies municipals.
Aquest any, el sentit del Cara al Poble ja no
ha de ser ni el del primer ni aquest segon.
Ara el Cara al Poble pren l'aire de la realitat
i el compromís. La realitat del que s'ha fet
fins ara en el ja considerable tram del primer
mandat d'aquest equip, que en el context en
què es trobava ha aconseguit girar la situació
i convertir-se en un municipi amb bones
perspectives de futur, i el compromís de les
coses que s'estan treballant ara i que ben
aviat han de ser realitats al nostre poble,
que han de servir per recollir els fruits de
la política de contenció de la despesa que
s'ha hagut de fer i que ara es veuen reflectits
en una situació sanejada de l'ajuntament.
Entenem aquest acte com la possibilitat
d'accedir sense intermediaris a conèixer les
directrius i els projectes que configuraran
l'acció i el debat municipal els propers
mesos.
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EL GOVERN
MUNICIPAL
CONVOCA LA
POBLACIÓ A UN
TERCER CARA AL
POBLE
L'equip de govern convoca
tota la ciutadania, el
divendres 9 de juny, a les
20h, a l'Ateneu L'Aliança, a
la tercera edició del Cara
al Poble, per parlar dels
projectes previstos per al
proper any. També
recordarà les accions
recents més significatives.
 Aquest nou Cara al Poble
continua responent al
compromís de l'equip de
govern de màxima
transparència i
d'informació a la ciutadania
sobre l'acció de govern,
anunciat a l'inici del
mandat.
 Aquesta tercera edició del
Cara al Poble es
desenvoluparà seguint una
estructura dissenyada
específicament per aquest
acte, la qual s'explicarà a
l'inici.
 Amb aquesta i altres
accions d'apropament a la
població, l'equip de govern
vol "fer de Lliçà d'Amunt el
poble que tots volem, no el
poble d'uns quants".

LLIÇÀ
ACONSEGUEIX
UN TERCER GRUP
DE P3 AL CEIP
MIQUEL MARTÍ I
POL
La reivindicació d'una
tercera aula de P3 del CEIP
Miquel Martí i Pol per part
de l'Ajuntament i les
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famílies dels escolars ha
obtingut una resposta
positiva de la Generalitat.
 Recordem que, durant el
període de preinscripcions,
aquesta escola ha tingut
una sobreràtio de 18
alumnes i hi havia dues
opcions: obrir una tercer
línia o reubicar-los a les
altres escoles. L'opció de
l'Ajuntament, coherent
amb el missatge emès
d'acostar les escoles als
barris, sempre ha estat la
de triplicar.

L'AJUNTAMENT
TREU A CONCURS
LES OBRES DE LA
PRIMERA FASE DE
LA BIBLIOTECA
El projecte bàsic de la
Biblioteca municipal ja està
acabat, així com la primera
fase del projecte executiu,
i estan a l'espera d'aprovarse pel Ple.
 La primera fase del
projecte executiu defineix
l'obra nova. Aquesta fase,
després d'aprovar-se pel
Ple, anirà a exposició
pública, abans d'aprovarse definitivament. De tota
manera, paral·lelament, es
convocarà el concurs per a
l'adjudicació de les obres,
que està previst que
comencin després de
l'estiu.

L'AJUNTAMENT
ADJUDICA LA
RENOVACIÓ I EL
MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT
PÚBLIC
L'Empresa IMES, SA ha
guanyat el concurs
convocat per l'Ajuntament
per a l'adjudicació de la
renovació i el manteniment
de l'enllumenat públic i de
les dependències
municipals per un termini
de cinc anys renovable per
cinc anys més.
 En aquest concurs s'hi
van presentar tres
empreses.
 Aquesta empresa haurà
de mantenir l'enllumenat
públic i millorar-lo, i fer el
manteniment elèctric de
totes les dependències
municipals.
 L'Ajuntament ha
contractat aquesta
empresa per solucionar el
problema de l'enllumenat
públic que ja comptava amb
un expedient de la
Generalitat des de fa anys.
 El personal de la brigada
elèctrica municipal passa
a formar part d'aquesta
empresa, a la qual també
se cedeixen els vehicles i
el material municipals.

 La segona fase és la
rehabilitació de la masia de
Ca l'Oliveres.

Pública de la demarcació
de Granollers.
 La Televisió Digital
Terrestre (TDT) és un nou
sistema de televisió, que
substituirà
progressivament la
televisió analògica
convencional. Aquest nou
sistema de televisió
permetrà incrementar el
número de canals de
manera totalment gratuïta,
millorar la qualitat de
recepció i visualització i
accedir a un gran ventall de
serveis i aplicacions
interactives.
 La Generalitat, a través
del Pla Tècnic de la
Televisió Digital Terrestre,
preveu la creació d'un canal
públic específic per a la
demarcació de Granollers.
Aquest canal estarà
gestionat conjuntament
pels 21 municipis que
formen part de la
demarcació a través del
Consorci que s'ha format i
al qual s'ha adherit Lliçà
d'Amunt.

L'AJUNTAMENT
POSA EN MARXA EL
NOU SERVEI
D'ENVIAMENT
D'INFORMACIÓ A
TRAVÉS DE SMS I
CORREU
ELECTRÒNIC
A partir d'aquest mes de
juny, ja és operatiu el servei
que ofereix l'Ajuntament de
rebuda d'informació
municipal a través de SMS
i correu electrònic.

LLIÇÀ D'AMUNT
FORMARÀ PART
DEL CONSORCI QUE
GESTIONARÀ EL
CANAL COMARCAL
DE TDT
L'Ajuntament formarà part
del Consorci per a la Gestió
de la Televisió Digital Local

 Des del 15 d'abril fins al
15 de maig, els lliçanencs
han pogut sol·licitar aquest
nou servei. Ho han fet un
centenar de persones,
majoritàriament a través
del web municipal; també
es podien emplenar i
dipositar butlletes de
sol·licitud en bústies
situades en diferents
equipaments municipals.
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 Un cop rebudes totes les
sol·licituds, s'ha fet un
buidatge de les dades, el
resultat del qual constata
que la informació més
sol·licitada és la d'interès
general i la de temes
destacats, seguida de
qüestions relatives a
cultura, processos
participatius i serveis
socials, esports, activitats
dels centres cívics,
educació i infància, per
aquest ordre. Aquests són
tots els temes sobre els
quals es pot demanar
informació.
 Els lliçanencs prefereixen
que els arribi la informació
a través del correu
electrònic. També hi ha
persones que han sol·licitat
les dues vies de
transmissió d'informació
(correu electrònic i SMS).
Són menys els que han
demanat de rebre
informació únicament a
través de SMS.
 Per la seva banda, la
Regidoria de Joventut va
elaborar unes butlletes de
sol·licitud d'informació
específiques per als joves,
que va distribuir i recollir a
través de l'Espai Jove El
Galliner i l'IES Lliçà. Se
n'han recollit prop de duescentes. Els joves demanen
informació sobre concerts,
les activitats del programa
d'oci nocturn Ona Jove,
activitats de lleure i tallers
i cursos. La regidoria de
Joventut ja va començar a
oferir aquest servei el mes
d'abril; els joves han rebut
les convocatòries de les
activitats del programa Ona
Jove a través de SMS,
majoritàriament, i correu
electrònic.
 A partir d'ara, les
persones que vulguin
sol·licitar aquest servei ho
poden fer a través del web
municipal i de l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC).

LA GENERALITAT
POSA DOS MÒDULS
MÉS AL CEIP ROSA
ORIOL

Tenint en compte
l'augment de les
preinscripcions per al
proper curs 2006-2007 al
CEIP Rosa Oriol i que la
finalització de les obres de
l'edifici està prevista per a
la primavera del 2007, la
Generalitat ha optat per
afegir dos mòduls més, de
tres aules cadascun, als ja
existents.

LES ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS
ACOLLIRAN UN
CENTENAR DE
NOUS ALUMNES EL
PROPER CURS
Les escoles bressol
municipals han tingut 120
preinscripcions per al
proper curs 2006-2007, de
les quals 104 seran
acceptades sense
problemes.
 De les dues aules per als
infants de 0 a 1 any
previstes a l'Escola
Bressol Municipal
Palaudàries, una serà
ocupada per lactants
mentre que l'altra es
podrà destinar als nens i
nenes de 2 a 3 anys ja que
aquesta franja d'edat ha
rebut més demanda.
 Amb aquestes noves
preinscripcions,
l'Ajuntament donarà servei
d'escola bressol a 182
infants del municipi
d'edats compreses entre
els 0 i els 3 anys.

LLIÇÀ CELEBRA UN
CAP DE SETMANA
ESPORTIU
L'Ajuntament i les entitats
esportives han organitzat,
per al dissabte 17 de juny,
la Festa de l'Esport.
 Aquesta festa comptarà
amb diferents activitats
esportives (escacs, mini
tennis, passejada en
bicicleta, classes de karate,
bàsquet, futbol, passejada
a peu, etc.), obertes a
tothom, que es duran a
terme simultàniament en
diferents instal·lacions
esportives i, a la nit, hi
haurà un sopar, al Pavelló
d'Esports, en el transcurs
del qual es lliuraran els III
Premis a l'Esport.
 Els III Premis a l'Esports
premiaran entitats, clubs i
persones destacades dins
de l'àmbit de l'esport local.
 Dins de la Festa de
l'Esport també tindran lloc
les Primeres 24 Hores de
Futbol Fang de Lliçà
d'Amunt, del dissabte 17 al
diumenge 18 de juny, al
Pinar de la Riera, on també
hi haurà concerts, activitats
i una acampada. Més
informació:
www.futbolfang.com

LA REVETLLA DE
SANT JOAN, A PUNT
L'Ajuntament està
preparant, juntament amb
l'Associació Catalana de
Futbol Fang, una revetlla
de Sant Joan, per al
divendres 23 de juny, al
Parc de Can Godanya.
 La revetlla comptarà amb
la cremada d'una foguera
gegant, un sopar amenitzat
amb orquestra i un concert
a càrrec del grup Mártires
del Compás, a més d'una
sessió de DJ per acabar la
festa.
 La regidoria de Cultura
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demana a totes les
persones que tinguin fustes
o trastos vells de fusta que
es puguin utilitzar per fer
la foguera que es posin en
contacte, de dilluns a
divendres, durant la tarda
i el vespre, amb el telèfon
666 44 19 83 (Genís).
 Els tiquets per al sopar
es poden adquirir, al preu
de 10 euros, a l'Ateneu
L'Aliança i al restaurant 36
Cadires, fins al dimarts 20
de juny.

EL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DEBAT
EL TEMA DE LES
TAXES PER A LA
PREVENCIÓ
D'INCENDIS
El Consell Municipal de
Participació Ciutadana es
va reunir, el passat 11 de
maig, per tractar del tema
de les taxes per a la
prestació del servei de
prevenció contra incendis
forestals.
 El regidor de Territori,
Ferran Miralles, va explicar
tots els perquès sobre
aquesta taxa i els membres
del Consell van poder
preguntar-ne els seus
dubtes.

SERVEIS SOCIALS
VOL DETECTAR I
COBRIR LES
NECESSITATS DE
LA GENT GRAN
La Regidoria de Benestar i
Família està enviant una
carta als ciutadans que han

complert 70 anys per
donar-los a conèixer els
serveis socials que poden
gaudir en cas de
necessitar-los: atenció
domiciliària,
telassistència, centre de
dia, estades temporals,
residències, suport
econòmic...
 L'Ajuntament telefonarà
a aquestes persones per
donar-los dia i hora per
parlar amb la treballadora
familiar, Maria Viñas; en
cas que la persona no es
pugui traslladar a les
dependències de l'equip
de Serveis Socials, ella
podrà visitar-los al
domicili.

L'AJUNTAMENT
DESTINA UNA
PART DEL
PRESSUPOST A
SOLIDARITAT
L'Ajuntament ha destinat
36.000 euros del
Pressupost del 2006 a
temes relacionats amb la
Solidaritat.
 Una part d'aquests
diners es destina a la
Festa intercultural i al
Projecte d'acolliment de
nens i nenes de Bòsnia.
L'altra part dels diners
està destinada a
subvencions a entitats
solidàries per a projectes
concrets que duen a
terme: Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament i Lliçà
Solidari (projecte a
Bolívia), on s'hi destinen
la major part dels diners,
Amunorchi (projecte a
Nicaragua), així com
projectes a Camerun,
Chiapas, Ucraïna i Sàhara.
Enguany també se
subvencionen les famílies
que acullen nens i nenes
de països en vies de
desenvolupament.

ERC PRESENTA
UNA MOCIÓ SOBRE
EL 75È ANIVERSARI
DE LA REPÚBLICA
El grup polític municipal
d'ERC va presentar una
moció al Ple relacionada
amb la commemoració del
75è aniversari de la
proclamació de la
República Catalana, el 14
d'abril de 1931.
 En aquesta moció
s'instava al Ple a recordar
aquesta efemèride com a
fita històrica en el
recobrament de les
llibertats nacionals i
democràtiques del poble
de Catalunya. També es
proposava de retre
homenatge a tots els
ciutadans i ciutadanes que
van caure en defensa de la
República o van patir exili
o repressió per aquesta
causa i a aquells que van
participar en la resistència
democràtica i nacional a la
dictadura franquista i que
van fer possible la
recuperació de les
institucions d'autogovern
de Catalunya.
 La moció també instava
el Govern de la nació a
presentar com abans millor
la Llei de la Memòria en el
Congrés dels Diputats.

FINALITZA LA
PRIMERA EDICIÓ
DE VOLUNTARIS
PER LA LLENGUA
El programa Voluntaris per
la llengua a Lliçà d'Amunt
que es va posar en marxa
al principi de març,
celebrarà l'acte de cloenda,
el dimecres 7 de juny, a les
20 h, a la sala polivalent del
recinte municipal Els
Galliners.
 Aquest programa té com
a objectiu promoure el
voluntariat lingüístic, de
manera que, persones de
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la societat civil,
catalanoparlants, destinin
una part del seu temps a
conversar amb alumnes de
nivells inicials de català, per
reforçar el seu
aprenentatge oral.
 Per cloure aquesta
primera edició es farà una
trobada amb els
participants del programa
-12 parelles- per valorar i
posar en comú com ha anat
l'experiència. L'acte
acabarà amb un berenar.

VOLUNTARIS PER
LA LLENGUA ES FA
EXTENSIU A
COMERÇOS I
ENTITATS
Per incrementar la
participació ciutadana en el
programa Voluntaris per la
llengua a Lliçà d'Amunt, el
Consorci per a la
Normalització Lingüística
ha fet extensiva la
campanya als establiments
comercials i de serveis, i a
les entitats.
 El Consorci demana als
establiments comercials i
de serveis que s'adhereixin
al programa: Voluntaris per
la llengua. Establiment
col·laborador". Això ha de
permetre garantir que les
persones que vagin a
l'establiment adherit trobin
facilitats per expressar-se
i ser ateses en català,
encara que el parlin amb
dificultat. Els establiments
que vulguin adherir-s'hi, cal
que es posin en contacte
amb el Servei Comarcal de
Català del Vallès Oriental,
tel. 93 879 41 30 (Assumpta
Relats).
 La mateixa proposta de
col·laboració s'ha fet amb
les entitats. Si s'adhereixen
al programa adquireixen els
compromisos de: vetllar
perquè el català sigui la
llengua habitual de les
seves activitats; promoure,
si escau, la incorporació de

persones nouvingudes a
l'entitat; i difondre el
programa Voluntaris per
la llengua als membres
de l'entitat. Les entitats
que vulguin adherir-s'hi
cal que facin arribar el
manifest de compromís i
adhesió que se'ls ha
enviat per correu, signat,
a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament,
a l'atenció de la Regidoria
d'Educació.

CAP DE SETMANA
DE TREBALL DELS
ALUMNES DE
L'EMMA
Els alumnes més grans
de Can Coral de l'Escola
Municipal de Música
l'Aliança (EMMA) van fer
una sessió de treball, el
primer cap de setmana
de maig, en un alberg de
Coma-ruga.
 Els alumnes de l'EMMA
van treballar
conjuntament amb els
cors de les escoles de
música de Mollerussa i
de Sant Hipòlit de
Voltregà.
 El cap de setmana va
finalitzar amb un concert
a l'Auditori Pau Casals
del Vendrell.

celebraran els dies 3, 4 i 10
de juny, al Teatre Auditori
de Granollers. Els escolars
lliçanencs actuaran el
dissabte 10 de juny, a les
18.30 h.
 Aquesta activitat pretén
promoure i millorar
l'educació musical i que els
nens i les nenes visquin una
projecció i una valoració
social del seu treball
quotidià a l'aula, a més de
compartir amb altres
escoles el que cadascú ha
treballat en el seu centre.

ELS VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL
MILLOREN LA
FORMACIÓ
Un grup de deu voluntaris
de Protecció Civil ha fet un
curs d'extinció d'incendis
per a equips de primera
intervenció en el Centre de
Formació per a
Emergències Can Padró.
 En aquest curs, els
voluntaris han ampliat els
seus coneixements amb la
realització de tècniques i
pràctiques d'extinció
d'incendis.

LES ESCOLES
SANT BALDIRI I
MARTI I POL
PARTICIPEN EN UN
CONCERT
COMARCAL
Per sisè any consecutiu,
el Consell Comarcal ha
organitzat una cantata en
la qual participen 47
escoles de primària del
Vallès Oriental (més de
1.700 nens i nenes), entre
els quals hi ha les escoles
Martí i Pol i Sant Baldiri
del nostre poble.
 Els concerts se

L'AJUNTAMENT
REFORÇA LES
LÍNIES 1 I 2 AMB UN
NOU BUS
A finals del mes d'abril,
l'Ajuntament va incorporar,
de manera urgent, un nou
bus urbà per reforçar la línia
1, que va de Ca l'Esteper a
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avís important
Palaudàries, i la línia 2, que
comunica el Pla amb
Pinedes del Vallès.
D'aquesta manera, s'ha
aconseguit de reduir el
passatge dels busos urbans
que cobreixen aquestes
dues línies.
 Aquest nou bus dóna
servei, provisionalment, al
barri de Ca l'Esteper,
corresponent a la línia 1, i al
barri de Pineda Feu i el
Pinar, de la línia 2.
L'Ajuntament està fent un
estudi que permetrà definir
el recorregut concret que ha
de fer aquest nou bus de
reforç per tal de poder
assumir totes les
necessitats de transport dels
usuaris.
 El dia que els busos urbans
de les línies 1 i 2 anaven
més plens eren els dijous,
amb passatgers que
tornaven del mercat
setmanal de Granollers.
D'altra banda, de dilluns a
divendres, a dos quarts de
dues del migdia, també
anaven massa plens de
passatgers amb els alumnes
que surten de l'institut per
tornar a casa. En la resta
d'expedicions que es fan al
llarg del dia el servei és
suficient.
 D'altra banda,
l'Ajuntament ha decidit
suprimir, temporalment, la
línia 5 del bus urbà, a
l'espera d'ampliar la línia
1. La supressió d'aquesta
línia s'ha dut a terme un
cop valorada la utilització;
només la utilitzaven una
mitjans de vuit persones al
dia. La resta de línies dels
busos urbans transporten
una mitjana de 300
persones cadascuna.

LA CAMPANYA DE DESBROSSAMENT
DE PARCEL·LES FINALITZA EL 15 DE
JUNY
L'Ajuntament, per tercer any consecutiu, està duent
a terme una campanya de control de parcel·les i
obre expedients sancionadors a les que es troben en
mal estat de manteniment. Per primera vegada, però,
després de dos anys d'avisos als infractors, a més
de requerir el desbrossament de la parcel·la,
imposarà sancions a tot aquell propietari que el dia
15 de juny no tingui la parcel·la ben desbrossada.

 Recordem que els propietaris de parcel·les sense
edificar estan obligats a mantenir en condicions
adequades la seva propietat, tant pel que fa a
aspectes sanitaris i ambientals com de prevenció
d'incendis. En aquest sentit, segons la Regidoria
de Medi Ambient, encar són molts els propietaris
que no desbrossen regularment les seves
parcel·les, amb aquesta actitud, perjudiquen els
veïns i propicien que es puguin generar o propagar
incendis.
 La Llei 5/2003 de mesures de prevenció
d'incendis en urbanitzacions se suma a
l'Ordenança municipal de Policia i bon govern, les
quals determinen l'obligatorietat de desbrossar
la vegetació dels solars. La llei, fins i tot, va més
enllà i qualifica la infracció com a molt greu i hi
aplica una sanció que pot oscil·lar entre 10.001 i
100.000 euros.

* Recepció de l'alcalde als nouvinguts:

Recordem a les persones que es va empadronar a Lliçà d'Amunt durant el mes de març que, tal i com se'ls
ha fet saber a través d'una carta, estan convidades a una recepció col·lectiva amb l'alcalde, el dijous 1 de juny,
a les 19.30 h, a la sala d'actes del Pavelló Munipal d'Esports, durant el qual se'ls donarà la benvinguda al
municipi.

* IMSERSO (Vacances 2006-07):

Període per renovar la sol·licitud o per apuntar-se per primer cop: fins al divendres 9 de juny, dilluns i dimecres,
de 17 a 20 h, i els divendres, de 10 a 13 h, al Casal d'Avis. Les persones que renovin la plaça només han de
comprovar les seves dades personals; les persones que s'apuntin per primer cop han de portar les dades
personals: DNI, cartilla de la Seguretat Social i dades econòmiques; i les persones que es vulguin donar de
baixa del llistat de l'Ajuntament ho han de comunicar al Casal d'Avis.Per a més informació: 93 841 61 55
(Begonya Pujol).

* Publicitat en els busos urbans:

Els busos urbans compten amb diferents espais per a publicitat. Per contractar aquests espais cal adreçarse a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o telefonar al 647 650 682.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
VIU L'ESTIU

Activitats esportives
d'estiu

Activitats esportives, Campus
esportiu de tennis, Cursets de
natació, Gimnàstica aquàtica per
a adults i gent gran i Piscina
municipal.
Inscripcions: fins al 16 de juny,
de dilluns a divendres, de 9 a 12
h i de 16 a 20 h, al Pavelló
Municipal d'Esports.
FESTIVAL DE CLOENDA

Activitats del Pavelló
Municipal d'Esports

Amb exhibicions dels grups que
practiquen alguna activitat
esportiva municipal com aeròbic,
steps, sevillanes, activitat física
per a gent gran, jazz, funky, hiphop, batuka, etc.
Dia: divendres 2 de juny
Hora: a partir de les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
MATRICULACIÓ PER AL CURS
2006-2007

Educació Infantil de
segon cicle, Primària
(CEIP) i Secundària
Obligatòria (ESO)

CEIP Rosa Oriol, Miquel Martí i
Pol, Països Catalans i Sant
Baldiri.
Període: fins al 2 de juny

Escoles bressol
municipals

Escoles bressol municipal
municipal L'Espurna i
Palaudàries.
Període: del 5 al 9 de juny

Ensenyaments musicals
Escola Municipal de Música
l'Aliança.

Període: de dilluns a divendres, del
5 al 30 de juny
Horari: de 17 a 21 h

CLOENDA

Primera edició de
Voluntaris per la llengua
a Lliçà d'Amunt
Dia: dimecres 7 de juny
Hora: 20 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners
ACTE

Tercer Cara al Poble
Dia: divendres 9 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

28 de juliol): Casal d'Estiu, 200
euros; Cangur: 55 euros;
Menjador: 115 euros.
* Els serveis de cangur i
menjador es poden utilitzar en
dies esporàdics. En aquests
casos, el preu del servei de
cangur és de 3 euros i el de
menjador, de 6 euros.
Reunió de pares: dimarts 20 de
juny, a les 20 h, a l'Ateneu
l'Aliança.
Organitza: Grup d'Esplai
APLEC

Sant Baldiri

Dia: dissabte 10 de juny
Horari: de 22 a 1 h
Lloc: Piscina municipal

Dies, actes i horaris:
- diumenge 4 de juny:
a les 13.45 h, arrossada
amenitzada pel grup Dekaros
- dilluns 5 de juny:
a les 20 h, missa i benedicció de la
Creu
a les 20.30 h, sardanes i havaneres
a càrrec del Cor Claverià l'Aliança
Organitza: Comissió Sant Baldiri

SORTIDA

FESTA MAJOR

Es visitarà aquesta fira dedicada
a la gent gran i es dinarà a la
Barceloneta.

Per a nens i nenes, pares i mares
i familiars de l'Esplai. Activitats
de tarda i, al vespre, sopar i
espectacle a càrrec dels nens i
nenes de l'Esplai.

ONA JOVE

Mulla't de nit

Haima, percussió, inflables,
capoeira, etc.

FiraGran (Barcelona)

Dia: dimecres 14 de juny
Hora de sortida: 10 h
Inscripcions i informació: Casal
d'Avis (tel. 93 841 61 55)

LES ENTITATS
PROPOSEN:
VIU L'ESTIU

Casal d'Estiu

Edat: de P3 a 1r d'ESO. Places
limitades.
Dies: del 26 de juny al 28 de juliol.
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
(Cangur: de 7.30 a 9 h, Menjador:
al migdia)
Lloc: CEIP Països Catalans
Inscripcions: fins al 9 de juny, de
dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 20 h, al Pavelló Municipal
d'Esports.
Preu:
- 3 setmanes (del 3 al 21 de juliol):
Casal d'Estiu, 140 euros; Cangur:
35 euros; Menjador: 75 euros.
- 4 setmanes (del 26 de juny al
21 de juliol o del 3 al 28 de juliol):
Casal d'Estiu, 170 euros; Cangur:
45 euros; Menjador: 95 euros.
- 5 setmanes (del 26 de juny al

Esplai

Dia: dissabte 10 de juny
Hora: tarda i vespre
Lloc: local de l'Esplai
Organitza: Grup d'Esplai
CONCERT

Cantata "Adultus"

Amb la participació de 47 escoles
de primària del Vallès Oriental,
entre les quals hi ha els CEIP
Martí i Pol i Sant Baldiri de Lliçà
d'Amunt.
Dia: dissabte 10 de juny
Hora: 18.30 h
Lloc: Teatre Auditori de
Granollers
Organitza: Consell Comarcal
SOPAR

Fi de curs
Dia: divendres 30 de juny
Hora: 21.30 h
Lloc: IES Lliçà
Tiquets: Banco Popular (0075
0468 89 0601095800)
Preu: 13 euros
Més informació: 93 841 57 55
Organitza: AMPA IES Lliçà

