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Lliçà cap amunt
Durant mesos, amb assessorament extern,
els regidors implicats i els tècnics municipals
han estat dissenyant el que serà el nou
model d'escombraries, el dels propers vuit
anys. Un cop analitzada la proposta amb les
associacions veïnals i amb els diferents
grups polítics, la idea de l'equip de govern
és portar el tema al Ple de finals de juny per
tal de poder treure a concurs la concessió
del nou servei. Si tot avança com està previst,
durant la tardor es podrà posar en marxa.
La proposta, que s'explica amb major detall
en un altre destacat del butlletí, té menor
cost i menor risc econòmic que el model de
porta a porta, avui tan debatut, i permet,
igualment, afrontar amb èxit els dos grans
reptes que tenim al davant.
En primer lloc, el nou model ha de permetre
donar un empenta radical a la recollida
selectiva, avui tan pobra al nostre municipi.
S'iniciarà la recollida de la fracció orgànica,
que ja tocava, i passarem de 44 a 300 punts
de recollida selectiva. S'han acabat les
excuses per no fer la recollida selectiva!
Recordem que tots els envasos, paper i vidre
que es recullen selectivament són diners
que no hem de pagar a l'abocador i, alhora,
diners que s'ingressen per la venda
d'aquests materials. Aquesta és, avui per
avui, l'única solució per contenir l'increment
de la taxa d'escombraries que tan preocupa
tothom.
En segon lloc, els nostres barris guanyaran
en netedat i endreça. La utilització de
camions automatitzats de càrrega lateral,
que funcionen només amb el xofer,
permetran que els dos peons actuals de
cada camió puguin dedicar-se a la neteja
diària dels barris. D'altra banda, es posaran
contenidors nous de trinca a tot el poble i
es contractarà un vigilant amb capacitat
d'investigar i posar sancions als veïns incívics
que tants diners ens costen a tots.
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PINEDA FEU
INAUGURA LA
PRIMERA FASE DEL
PROJECTE
D'URBANITZACIÓ
La primera fase de les
obres de Pineda Feu i El
Pinar, que consisteixen en
la urbanització dels carrers
de la Guatlla i de les
Orenetes, s'inaugurarà el
dissabte 1 de juliol, a les 19
h.
En aquests dos carrers,
els de més circulació del
barri, s'han soterrat i
renovat tots els serveis
(telèfon, electricitat i aigua),
s'ha afegit un nou servei, el
de gas natural, s'ha
pavimentat i s'ha canviat
l'enllumenat.
Paral·lelament, s'han
regulat els sentits de
circulació dels carrers del
barri, s'han ampliat les
voreres, s'han rebaixat les
voreres on hi ha guals per
facilitar l'entrada i sortida
de vehicles i s'han
senyalitzat places
d'aparcament en una banda
dels carrers. Fins a l'hivern
no es plantarà l'arbrat, per
tal de facilitar-ne
l'arrelament.
 La segona i la tercera fase
acabarà amb la
urbanització de la resta de
carrers i dels accessos des
de la carretera.
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ELS LLIÇANENCS,
CRIDATS A LES
URNES PER VOTAR
SOBRE L'ESTATUT

JOAN POU,
REELEGIT JUTGE DE
PAU

EL CAP I L'IES
COL·LABOREN EN
UNA CAMPANYA
ANTITABAC

Els catalans estan cridats
a les urnes, el proper
diumenge 18 de juny, per
votar el referèndum sobre
el projecte de reforma de
l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, aprovat per les
Corts Generals.
 En la consulta es
formularà la pregunta
següent: "Aproveu el
projecte d'Estatut
d'autonomia de
Catalunya?".
 L'Ajuntament demana la
participació activa de tots
els 9.991 lliçanencs i
lliçanenques amb dret de
sugragi actiu perquè facin
sentir la seva veu al
respecte.
 Els col·legis electorals
de Lliçà d'Amunt estaran
situats al CEIP Miquel
Martí i Pol, al Centre Cívic
la Serra i al Centre Cívic
Palaudàries.
 A cada col·legi electoral
correspon de votar els
següents barris:
- CEIP Miquel Martí i Pol:
nucli urbà, el Pla, Can
Xicota, Merlès, Raval d'en
Xicota, Oliveres, Can
Franquesa, Migdia, Santa
Justa, Pinar, Pineda Feu,
Can Farell, la Serra i
Ballestà.
- Centre Cívic la Serra: Ca
l'Artigues, Can Costa, Ca
l'Esteper i Pinedes del
Vallès.
- Centre Cívic Palaudàries:
Palaudàries, Can Rovira,
Palaudalba, Can Roure,
Can Salgot, Can Lledó i
Mas Bo.

El darre Ple va acordar de
tornar a escollir el senyor
Joan Pou i Arnaus per al
càrrec de Jutge de Pau
titular per al termini de
quatre anys més, un cop
acabat el termini de
presentació d'instàncies i
estudiada la idoneïtat
d'aquesta única sol·licitud
presentada.
 Joan Pou que ha estat el
Jutge de Pau titular en els
darrers 18 anys, també ho
serà els quatre anys
pròxims.
 Els jutjats de pau són el
primer esglaó de
l'estructura judicial de
l'Estat i estan servits per
jutges no professionals.
Realitzen les funcions
pròpies del Jutjat de
Primera Intància i Instrucció
per delegació, com judicis
de faltes o registre civil.
 La feina d'un Jutge de Pau
engloba moltes coses: actes
de conciliació, verbals o per
escrit; certificats per a
l'expedició del DNI;
expedients per casar-se pel
civil; inscripcions al registre
de matrimoni; llibres de
família; fes de vida, etc.

El Centre d'Atenció
Primària (CAP) i l'IES Lliçà
estan col·laborant en una
campanya sobre
antitabaquisme amb els
alumnes.
 D'aquesta manera, el
passat 8 de maig, es van
donar els premis d'un
concurs de dibuix adreçat
als estudiants de 1r d'ESO,
que havien de representar
amb dibuixos els efectes
nocius del tabac en la salut
de les persones. Els
guanyadors d'aquest
concurs van ser Noelia
Alvarez, Raquel
Hernández i Denisa
Dumitrasa, els dibuixos
dels quals s'han exposat
en el CAP. Entre el jurat hi
havia el dibuixant de
còmics, resident a Lliçà
d'Amunt, Francisco
Ibáñez, que també va fer
el lliurament dels premis.
 D'altra banda, dins
d'aquest mateix projecte
de col·laboració, s'ha dut
a terme una enquesta als
mateixos alumnes de 12
anys sobre els seus hàbits
amb el tabac. Una vintena
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d'alumnes han assegurat
haver provat el tabac.
 Durant els propers
quatre anys, es durà a
terme un seguiment
d'aquests alumnes que
han contestat l'enquesta
per veure l'evolució dels
seus hàbits en relació al
tabac. A més, el CAP i
l'Institut continuaran
aquesta campanya
antitabac amb altres
activitats.

Marató de poetes, el
diumenge 2 de juliol, on
diferents rapsodes
recitaran poemes propis i
aliens relacionats amb la
figura del poeta Josep
Palau i Fabre, i
acompanyats de música en
viu.
 L'actuació de Lluís Llach
tindrà lloc el diumenge 16
de juliol. Per aquest motiu,
l'Aplec de Santa Justa,
previst per aquest dia,
s'avançarà una setmana i
tindrà lloc el diumenge 9 de
juliol.

TORNEN LES NITS A
LA FRESCA A CAN
GODANYA
EL FESTIVAL
TROBADORS I
JOGLARS PORTA
LLUÍS LLACH A
LLIÇÀ D'AMUNT
Per tercer any consecutiu,
Lliçà d'Amunt s'ha adherit
al Festival de Trobadors i
Joglars. L'edició
d'enguany portarà al
nostre poble el cantautor
Lluís Llach i una Marató
de poetes.
 Aquest any, el Festival
de Trobadors i Joglars ha
canviat de filosofia; ha
passat de ser una suma
d'espectacles de petit
format, repartits entre els
municipis participants, a
incorporar espectacles de
gran format. D'aquesta
manera, cada municipi
adherit al festival compta
amb un espectacle de
cada.
 Lliçà d'Amunt tindrà la
sort de ser la seu de
l'espectacle de gran
format més esperat del
festival: l'actuació del
cantautor Lluís Llach.
 La primera actuació que
hi haurà a Lliçà d'Amunt
dins del festival és la

Aquest mes de juliol
tornaran les Nits a la fresca
a Can Godanya amb
activitats els dijous i els
divendres, durant tres
setmanes, al Parc de Can
Godanya.
 Les regidories de Cultura
i Joventut col·laboren amb
les entitats
Arrel Jove i Colla de Diables
en l'elaboració d'aquesta
programació d'activitats
nocturnes a l'aire lliure.
 Els dijous es farà cinema
a la fresca i els divendres,
activitats lúdiques
(concerts, festes, etc.).

ELS ESCOLARS
CELEBREN EL DIA
MUNDIAL DEL MEDI
AMBIENT
Amb motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient, que es
va celebrar el passat 5 de
juny, els escolars de
Primària van elaborar
frases i reflexions sobre
l'estat del nostre entorn,
a nivell local o global, i
sobre les mesures que
hem de prendre per reduir
els problemes ambientals
que patim.
 De totes les frases, un
total de 121, se'n van
seleccionar 27, que s'han
retolat en els vidres dels
autobusos urbans, amb el
nom, les inicials del
cognom i l'edat de l'autor
de la frase, i hi estaran fins
l'any vinent.
 Les frases dels nens i
nenes evidencien la
claredat amb què veuen la
problemàtica del medi
ambient i la necessitat de
protegir-lo i conservar-lo:
"Si reciclem, tots hi
guanyarem", "Estem
destruint el nostre
planeta", Amb la teva
col·laboració, Lliçà més
net", etc.
 Aquesta activitat forma
part del programa
d'activitats que
l'Ajuntament ofereix cada
curs a les escoles. És el
tercer any que es realitza
i cada edició compta amb
més participació.
 En el CEIP Miquel Martí
i Pol també es van fer
xerrades sobre el canvi
climàtic als grups de
cinquè.
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NOU MODEL D'ESCOMBRARIES
La proposta que actualment s'està discutint i que es vol dur al Ple de finals de juny es
basa en els punts següents:
 Renovació toal del deteriorat parc de contenidors actual per nous contenidors grans
de càrrega lateral, de 3.200 litres, com els que es poden veure a Granollers.
 Inici de la recollida selectiva de la fracció orgànica de les deixalles, tal com obliga la
legislació ambiental.
 En cada punt de recollida, tres contenidors de la mida esmentada -per al rebuig, per
als envasos i per al paper-, i un de petit per a la fracció orgànica. En la meitat dels punts,
també contenidor de vidre. Desaparició dels actuals iglús de colors, excepte els del vidre.
Les ubicacions es consensuen amb les entitats veïnals.
 Nous camions automatitzats de càrrega lateral que permeten recollir amb la sola
participació del xofer, amb una sola persona. Tots els contenidors s'han d'ubicar,
forçosament, al costat dret del carrer.
 Recollida de voluminosos sis dies a la setmana en lloc de tres. Recollida del rebuig i
de l'orgànica en dies alterns: un dia un, un dia l'altre. També recollida els diumenges.
 Unitats de neteja diària dels barris. Es divideix el poble en tres sectors i s'assigna a
cadascun d'ells un equip de persones i una furgoneta descoberta per mantenir nets els
entorns de contenidors i netejar qualsevol abocament incívic en carrers o parcs. Una nova
escombradora mecànica dóna suport alternatiu als equips.
 Una segona deixalleria municipal i una nau per a la maquinària i material de gestió de
residus a la zona de Palaudàries que s'amortitza durant els vuit anys de concessió.
 Un agent de vigilància que investigui i sancioni els comportaments incívics en matèria
de residus. S'atén, així, una antiga reivindicació de les asssociacions de veïns.

TOT A PUNT PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN
L'Ajuntament i la Selecció Catalana de Futbol Fang han preparat conjuntament una
revetlla de Sant Joan, per al divendres 23 de juny, al Parc de Can Godanya. La revetlla
comptarà amb un sopar popular, ball amb orquestra, la cremada d'una foguera gegant
i un concert, a més d'una sessió de DJ per acabar la festa.
FESTA

Revetlla de Sant Joan
Dia: divendres 23 de juny
Lloc: Parc de Can Godanya
Programació:
- 21.30 h: sopar popular (amanida de pasta i carn magra amb camagrocs)
- 22.30 h: ball amb la petita orquestra Galaxy Benidorm
- 24 h: cremada de la foguera gegant
- 0.30 h: concert a càrrec del grup Mártires del Compás
- seguidament: sessió amb el DJ krank
Aportació de fustes o trastos vells de fusta per a la foguera: 666 44 19 83 (Genís), de dilluns a divendres,
durant la tarda i el vespre
Venda de tiquets per al sopar: Ateneu L'Aliança i restaurant 36 Cadires, fins al dimarts 20 de juny
Preu tiquets sopar: 10 euros

CONTROL DE FOGUERES DE SANT JOAN I SANT PERE
Les persones que vulguin fer fogueres durant aquestes revetlles de Sant Joan i Sant Pere
cal que ho sol·licitin a l'Ajuntament o a la Policia Local, com ja s'ha fet en d'altres anys.
Tanmateix, la sequera que ens afecta podria obligar la Generalitat de Catalunya a decretar
la prohibició de totes les fogueres als municipis d'alt risc d'incendi forestal, i això afectaria
Lliçà d'Amunt. També cal recordar que l'ús de coets pirotècnics està prohibit en zones
properes a camps i boscos.

BAN
SOBRE LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
Dacord amb la Llei Forestal de Catalunya, la Llei i el Reglament dincendis forestals i el
Decret pel qual sestableixen mesures de prevenció dincendis forestals:
1r. Està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 doctubre, ambdós
dies inclusius, a tots els terrenys forestals daquest terme municipal, siguin o no poblats
despècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta:
a) encendre foc per a qualsevol tipus dactivitat sigui quina sigui la seva finalitat
b) llençar objectes encesos
c) abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa de linici dun foc
d) llençar coets, globus, focs dartifici o altres artefactes que continguin foc
e) la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.
2n. No obstant el que disposa larticle 1, el Departament de Medi Ambient podrà concedir
autoritzacions per encendre foc. La sol.licitud shaurà de fer a lOficina Comarcal del
Departament de Medi Ambient per a la seva avaluació. (c/Roger de Flor, 58 baixos C, Granollers).
3r. Les urbanitzacions situades en zones forestals hauran de mantenir nets de vegetació
els vials, les zones daccés, les cunetes i totes les parcel.les perimetrals.
4t. Els titulars de línies aèries de conducció denergia elèctrica hauran de mantenir netes
de vegetació les zones de protecció dels conductors, dacord amb la normativa vigent.
5è. Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de
mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud dacord amb la normativa vigent.
6è.
1. Els titulars de forests han de realitzar els treballs de caràcter preventiu que es creguin
necessaris en la forma i els terminis que assenyali la Direcció General de Medi Natural del
Departament de Medi Ambient.
2. Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades shauran de trossejar
o triturar i ser esteses a ran de sòl. En cap cas no es podrà deixar dins duna franja de 20
metres damplada a banda i banda dels camins.
7è. Que en virtut del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual sestableixen mesures de prevenció
dincendis forestals, del Departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca, les zones forestals
situades en aquest terme municipal han estat declarades zones dalt risc dincendis forestals,
durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
Dins daquestes zones i en el període esmentat, excepte autorització expressa i excepcional
del director general de Medi Natural:
a)no sautoritzaran treballs que generin restes vegetals
b)quedaran en suspens les autoritzacions atorgades per encendre foc en aquestes zones.
8è. LAjuntament dins de làmbit de les seves competències pot establir les normes addicionals
que consideri necessàries quan es requereixin.
9è. Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes
a la vigent normativa sobre incendis forestals, serà objecte de denúncia a qualsevol de les
Oficines Comarcals del Departament de Medi Ambient.
10è.Tothom està obligat a complir totes les indicacions que, en prevenció dincendis, els siguin
fetes per qualsevol agent de lautoritat i a facilitar la seva identitat si fossin requerits per fer-ho.
11è. Qualsevol que descobreixi lexistència o el començament dun incendi forestal intentarà
extingir-lo amb tota urgència, si fos possible, i en donarà avís immediat a la Policia Local de
Lliçà dAmunt, telèfon 93.860.70.80.
12è. LAlcaldia podrà mobilitzar els mitjans materials existents a la seva jurisdicció i els seus
propietaris resten obligats a facilitar la seva utilització.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment, a Lliçà dAmunt, 29 de maig de 2006.
Lalcalde,
Joaquim Ferriol i Tarafa

notícies
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, al llarg del matí, 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. 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 i activitats.

FESTA DE L'ESPORT

Activitats

Activitats al rocòdrom:
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: recinte municipal Els
Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes

Passejada popular per a tothom:
Horari: de 8 a 13 h
aproximadament
Lloc de sortida i arribada: plaça
de Catalunya
Organitza: UEC Vall del Tenes

Voleibol en inflable:
Horari: d'11 a 13.30 h
Lloc: piscina municipal
Organitza: Regidoria d'Esports

Dia: dissabte 17 de juny

Passejada popular en BTT:
Hi hauran dos nivells de dificultat.
Hora: 9 h
Lloc de sortida i arribada: plaça
de Catalunya
Organitza: Club Ciclista BTT
Concos
Classe de hip-hop per a tothom:
Cal portar calçat esportiu.
Horari: de 10 a 11 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Regidoria d'Esports
Classe de karate:
Horari: d'11 a 12 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Associació esportiva
Shorin-Ryu
Classe de batuka:
Horari: de 12 a 13 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Regidoria d'Esports
Tennis taula:
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: sala de l'Ateneu L'Aliança
Organitza: Tennis Taula L'Aliança
Activitats de bàsquet:
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: pista poliesportiva de
l'Ateneu L'Aliança
Organitza: Club Bàsquet Lliçà
d'Amunt
Escacs gegants i tallers per a
tots els nivells:
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: recinte municipal Els
Galliners
Organitza: Club d'Escacs Lliçà
d'Amunt

Futbol:
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: camp de futbol municipal
Organitza: CE Lliçà d'Amunt i FS
Vall del Tenes
Mini tennis:
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: camp de futbol municipal
Organitza: Club Tennis Serra
Esport

III Premis a l'Esport

Sopar, lliurament de premis a
entitats, clubs i persones
destacades dins de l'àmbit de
l'esport local, i ball de fi de
festa.
Dia: dissabte 17 de juny
Hora: 20.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Premis:
- Premis a entitats i/o clubs
d'esports col·lectius
- Premis a entitats i/o clubs
d'esports individuals
- Premis al valor esportiu per
desenvolupar un esforç
significatiu pel reconeixement,
evolució i consolidació de l'entitat
- Premi a la persona per l'esforç
i la dedicació al desenvolupament
de l'esport al municipi, intentant
assolir els valors màxims de
participació, col·laboració,
solidaritat i esportivitat en el món
esportiu del lleure
- Premi al valor esportiu per
l'esforç en la formació de les
persones que l'integren, que
possibiliten la millora de la
qualitat de treball i dels objectius
de l'entitat
- Premi a l'entitat per la
constitució, consolidació,

ampliació i/o difusió de la pràctica
esportiva del municipi
- Premi al valor esportiu per la
constitució, consolidació,
ampliació i/o difusió de la pràctica
esportiva del municipi
- Premi a la millor esportiva local
- Premi al millor esportista local
- Premi Especial de la Regidoria
d'Esports a la persona o entitat
per l'aportació al
desenvolupament esportiu
municipal, l'impacte mediàtic i
esportiu i l'interès públic.

Primeres 24 Hores de
Futbol Fang

Paral·lelament, hi haurà
activitats lúdiques, concerts,
activitats infantils, etc. Servei
de bar amb beguda i entrepans.
Dies i hores: del dissabte 17 de
juny a les 12 h al diumenge 18 de
juny a les 12 h
Activitats paral·leles:
*dissabte 17 de juny:
- de 19 a 21 h: petits tastets
culturals (clown, trapezi, dansa...)
- de 21 a 23 h: paella popular
(preu: 6 euros)
- 23 h: Slim Bay Seals (Blues)
- 0.15 h: El Kapel (Color Humano)
- 2 h: Dygena Voy Bogadé
* diumenge 18 de juny:
- 10 h: música clàssica a càrrec
de l'Escola de Música de Caldes
de Montbui
Lloc: Pinar de la Riera
Més informació:
www.futbolfang.com
Organitza: Ajuntament i
Selecció Catalana de Futbol
Fang

ple ordinari del dijous 25 de maig
El regidor d'EUiA, Francisco León, es va incorporar
al Ple més tard i el regidor d'ICV, Juan José Salvador,
va excusar la seva absència, així com el regidor de
CiU Joan Sayós.

1.- Aprovació de l'acta anterior:
UNANIMITAT

2.- Constitució del Consorci per a la
gestió de la televisió digital terrestre:

El regidor Miquel Ballester va explicar que és la
Televisió Digital Terrestre (TDT) i les millores que
representa respecte a l'actual sistema de televisió
anàlogica, entre les quals destaca la interactivitat.
Ballester va dir que el Pla Tècnic Nacional de la
Televisió Digital Terrestre preveu la creació de 96
canals a Catalunya: 59 de privats i 37 de públics. Dels
37 canals públics, n'hi ha 21 destinats a les
demarcacions. A la demarcació de Granollers,
formada per 18 municipis, li correspon un d'aquests
canals públics. Aquests municipis han cregut que la
millor manera de gestionar aquest canal és a través
d'un consorci. Es proposava al Ple d'aprovar
inicialment la constitució d'aquest Consorci. Miquel
Ballester va dir que l'equip de govern creia que Lliçà
d'Amunt no podia quedar al marge d'aquest projecte
i va destacar que en aquest nou canal públic hi hauria
un espai destinat a informacions de Lliçà d'Amunt,
ja que es tracta d'una televisió de proximitat.

UNANIMITAT

3.- Nomenament de Jutge de Pau:

El Ple va acordar de tornar a escollir el senyor Joan
Pou i Arnaus per al càrrec de Jutge de Pau titular
per al termini de quatre anys més, un cop acabat el
termini de presentació d'instàncies i estudiada la
idoneïtat d'aquesta única sol·licitud presentada.
CiU va manifestar-se en desacord amb el
procediment, ja que havia trobat a faltar una reunió
d'aquesta persona amb tots els partits polítics de
l'Ajuntament per comentar l'evolució de la seva tasca
al llarg dels anys. El PSC també va reclamar més
participació de tots els partits polítics de l'Ajuntament
en els tràmits i el nomenament. El PP va manifestar
el mateix que els seus companys de l'oposició.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va remarcar que es
tractava d'una renovació, ja que hi havia hagut un
únic candidat, i que no s'havia cregut convenient de
fer cap reunió, perquè no hagués alterat el resultat.
De tota manera, es va comprometre a fer-ho a partir
del proper procés de selecció.

ERC. A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: A FAVOR

4.- Adjudicació del concurs per a la
renovació i el manteniment de
l'enllumenat públic i el manteniment de
les instal·lacions tècniques municipals:

El Ple va declarar vàlida la licitació i va adjudicar a
l'empresa IMES SA el contracte per a la renovació i
el manteniment de l'enllumenat públic i el
manteniment de les dependències municipals per
un import de manteniment de 342.000 euros i unes
inversions de 3.054.859,11 euros. El termini del
contracte és de cinc anys renovable per cinc anys
més. L'alcalde va explicar que en aquest concurs
s'hi van presentar tres empreses i aquesta destacava
per l'oferta econòmica i l'experiència.
CiU va anomenar un informe de la Cambra
Contractista d'Obres de Catalunya, que havia sortit
als diaris, que parlava de reconversions de contractes
d'obres en contractes de serveis, davant la
insuficiència financera i les eleccions, cosa que
perjudicava les petites empreses, i donava com a
exemple Lliçà d'Amunt. CiU també va dir que creu
que el Pla de Sanejament s'està complint, però pensa
que amb aquest contracte s'estan hipotecant dues
generacions per poder fer altres coses. El PSC va
manifestar-se d'acord amb l'externalització de
serveis, però també va retreure a l'equip de govern
el fet d'hipotecar-se deu anys més dos de carència,
la qual cosa paralitzarà fer altres actuacions. El PSC

també va qüestionar si aquest era el moment adequat
per externalitzar aquest servei i hipotecar-se en tants
anys. També va demanar un informe detallat de com
s'acabaran pagant les obres.D'altra banda, el PP, que
també va anomenar l'informe de la Cambra, va dir
que aquest contracte era una necessitat perquè si no
no es podien fer les obres, però també va remarcar
que s'hipotecaven deu anys les arques municipals i
es deixava malament el tema financer.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va posar de manifest que
s'havia optat per aquest tipus de contracte, però d'una
manera totalment transparent, i va recordar les
factures en calaixos, la falta de pagament a proveïdors
i, en general, el deute financer que havia trobat l'equip
de govern en entrar a l'Ajuntament, cosa que, segons
va dir, sí que hipotecava l'administració local però
encara per més generacions. També va dir que feia
molt temps que s'estava treballant en aquest tema
i que l'opció escollida ara era una alternativa a les
contribucions especials, és a dir, a repercutir el cost
entre els veïns. En referència a l'informe de la Cambra
de Contractistes, el regidor Ferran Miralles va
comentar que era evident que aquest organisme havia
de defensar les petites empreses i que l'equip de
govern també hi estava a favor, però que a l'hora
d'escollir entre beneficiar la petita empresa o els
ciutadans, l'opció era clara.

ERC: A FAVOR; CiU: EN CONTRA; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: EN CONTRA

5.- Oferiment d'un solar per a la
construcció d'un nou CAP:

El Ple va aprovar la cessió al Servei Català de la Salut
un terreny de 1.213 metres quadrats, que s'haurà de
segregar d'una finca situada entre el carrer Millars
i la carretera de Palaudàries, per a la construcció
d'un segon Centre d'Atenció Primària (CAP). L'alcalde,
Joaquim Ferriol, va explicar que l'Ajuntament pren
el compromís de realitzar la part d'urbanització que
dóna accés al terreny abans de l'adjudicació de les
obres del CAP. També va dir que la parcel·la que se
cedeix té la qualificació urbanística adequada per a
l'ús previst.
CiU va preguntar si aquest nou CAP donaria els
mateixos serveis que l'actual. D'altra banda, el PSC
va demanar si s'havia fet algun estudi sobre la ràtio
d'utilització del nou centre.
La regidora de Salut, Marga Vilageliu, va respondre
que encara s'han d'acabar de definir els serveis, però
que, en principi, hi haurà medicina general i pediatria.
Vilageliu va voler remarcar que no es tracta d'un
simple consultori sinó d'un altre centre d'assistència
primària.L'alcalde va afegir que aquest nou CAP està
pensat per a una població d'entre 5 i 7 mil habitants
-comptant els habitants de l'entorn-, però que el
ciutadà podrà triar a quin CAP anar. També va voler
constatar que la capacitat per a aparcaments serà
superior a la de l'actual CAP, que abans donava
cobertura als quatre municipis de la Vall del Tenes.

ERC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: A FAVOR

6.- Aprovació provisional de les
contribucions especials del tram del
carrer d'Alacant, fora de la U.A. de Ca
l'Oliveras:

El Ple va aprovar provisionalment la imposició de
contribucions especials per a les obres del carrer
Alacant, que queden fora de la Unitat d'Actuació IICa l'Oliveres. L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar
que, per una qüestió econòmica, es tractava
d'urbanitzar aquest tram de carrer a la vegada que
s'urbanitzen els que estan dins de l'àmbit d'actuació
de la Unitat d'Actuació de Ca l'Oliveres. També va dir
que ja s'havia parlat amb els veïns, d'una mateixa
família. El cost total del projecte aprovat és de
19.669,90 euros; l'aportació de l'Ajuntament és d'un
10% d'aquest cost, és a dir, 1.966,99 euros, i la
quantitat a repartir entre els beneficiaris, que
constitueix la base imposable de les contribucions
especials, serà del 90% del cost total del projecte, és
a dir, 17.702,91 euros. El mòdul de repartiment que

ple ordinari del dijous 25 de maig
s'aplica és el metre quadrat de sostre edificable.
El PSC va preguntar si l'aportació de l'Ajuntament
estava pressupostada i va sol·licitar que constés en
l'informe d'Intervenció. L'interventor va anomenar
la partida de la qual sortiran els diners i va explicar
el procediment que s'haurà de seguir per fer-ho.

ERC: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ, PP: A FAVOR

7.- Aprovació provisional de les
contribucions especials de l'avinguda
dels Països Catalans:

El Ple també va aprovar provisionalment la imposició
de contribucions especials per a les obres de
l'avinguda dels Països Catalans (Sector AGROVIC).
L'alcalde va explicar que també es tractava
d'urbanitzar alhora un tram de l'avinguda dels Països
Catalans que havia quedat fora de la Unitat d'Actuació
del Pla. Es tracta de tres finques diferents, que donen
enfront d'AGROVIC. El cost total del projecte aprovat
és de 154.272,26 euros; l'aportació de l'Ajuntament
és d'un 10% d'aquest cost, és a dir, 15.427,23 euros,
i la quantitat a repartir entre els beneficiaris, que
constitueix la base imposable de les contribucions
especials, serà del 90% del cost total del projecte,
és a dir, 138.845,03 euros. El mòdul de repartiment
que s'aplica és la superfície del solar.

ERC: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: A FAVOR

8.- Aprovació provisional de les
contribucions especials del carrer de
Mallorca:

El Ple va aprovar provisionalment la imposició de
contribucions especials per a les obres del carrer
de Mallorca. A l'igual que en els dos punts anteriors,
l'alcalde va explicar que es tractava de dotar de tots
els serveis aquest carrer proper a les Unitats
d'Actuació del Pla i Ca l'Oliveres. El cost total del
projecte aprovat és de 208.759,06 euros; l'aportació
de les companyies de serveis (per pagar el cost de
dotar dels serveis d'aigua i gas) és de 76.175,80 euros,
l'aportació de l'Ajuntament és del 10% del cost, és
a dir, 13.258,33 euros, i la quantitat a repartir entre
els beneficiaris, que constitueix la base imposable
de les contribucions especials, serà del 90% del cost
total del projecte, és a dir, 119.324,93 euros. El mòdul
de repartiment és el metre quadrat de sostre
edificable.

ERC: A FAVOR; CiU: ABTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: A FAVOR

9.- Aprovació provisional de la
Modificació de la Taxa de les escoles
bressol municipals:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que les taxes
d'escola bressol municipal proposades per al proper
curs continuen responent a la filosofia engegada de
congelar el preu del servei de menjador i augmentar
només les quotes mensuals. D'aquesta manera, per
al proper curs, es proposava un augment de 10 euros
en la quota mensual.
CiU es va abstenir i va dir que s'havia de mirar l'estudi
i, en el cas que hi estigués en contra, ja presentaria
al·legacions. El PSC va manifestar el desig que els
alumnes que no siguin de Lliçà d'Amunt paguin més
quota. El PP va preguntar si l'Ajuntament donava
ajuts.
La regidora d'Educació, Emília Soler, va fer constar
que dels 185 infants als quals es donarà servei
d'escola bressol municipal el proper curs, només
dos infants són de fora del municipi i, a més,
corresponents a aules on hi havia places sobrants.
També va explicar que dins dels barems que estableix
la Generalitat per obtenir places també es donen
punts a les persones que no viuen al municipi, però
que hi treballen. En resposta al PP, Soler va contestar
que l'Ajuntament donava subvencions a les famílies
que ho requerien a Serveis Socials i complien uns
criteris establerts a nivell comarcal.

ERC: A FAVOR; CiU: ABTENCIÓ; PSC: EN
CONTRA; PP: ABSTENCIÓ

10.- Aprovació provisional de la
Modificació de la Taxa de l'Escola
Municipal de Música L'Aliança:

El regidor de Cultura, Josep Camps, va resumir els
objectius immediats de l'Escola Municipal de Música
L'Aliança en tres: intentar augmentar el nombre
d'alumnes, mantenir o reduir el dèficit i
mancomunar-la. Aquests tres objectius han portat
a plantejar una reestructuració de les tarifes: per
programes, no per classes. D'aquesta manera, es
proposava un augment global de les tarifes d'un
3,7%; la rebaixa del preu d'alguns programes, perquè
es volen potenciar; i l'augment del preu d'altres
programes, perquè es volen eradicar, com les classes
particulars. Camps també va explicar el nou model
d'escola de música que es vol potenciar: més
participativa, més pràctica. CiU també es va abstenir
i va dir que s'havia de mirar l'estudi i, en el cas que
hi estigués en contra, ja presentaria al·legacions. El
PSC va manifestar-se satisfet pel tipus de
descomptes que es proposaven (per programes, per
famílies, etc.). D'altra banda, el PP va fer constar
que la Generalitat cada cop dóna menys diners (el
finançament hauria d'estar repartit entre
l'Ajuntament, la Generalitat i els pares, en un 33%
cadascun del cost global). El PP va reclamar la
necessitat de més subvencions i, també, per a
sortides fora de l'horari lectiu.
El regidor de Cultura, Josep Camps, va dir que al
2007 hi ha d'haver un canvi de conveni i serà el
moment de plantejar més subvencions.

ERC: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC: A
FAVOR; PP: ABSTENCIÓ

11.- Aprovació provisional de la
modificació del Pla General al carrer de
la Restanca:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es tractava
de canviar de qualificació una parcel·la de clau 7 a
clau 3C per poder donar-li una llicència.

UNANIMITAT

12.- Aprovació provisional de la
modificació del Pla General al carrer
dels Engolasters:

L'alcalde va comentar que es tracta d'un àmbit
qualificat d'equipaments privats, on hi ha cinc
parcel·les i un dipòsit, i la qualificació actual només
permet la construcció d'un sol habitatge. Per poderne edificar un a cada parcel·la, cal un canvi de
qualificació.

UNANIMITAT

13.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General clau C equipaments:

L'alcalde va explicar que es tractava d'augmentar
l'edificabilitat prevista en el Pla General per a les
zones d'equipaments públics i va posar l'exemple de
la biblioteca municipal, el projecte de la qual frega
l'actual edificabilitat.

UNANIMITAT

14.- Aprovació definitiva de l'estudi de
detall de la U.A I-El Pla:

El Ple va aprovar definitivament l'estudi de detall
que concreta la volumetria d'una parcel·la particular.

UNANIMITAT

15.- Verificació de la modificació del Pla
General en sòl no urbanitzable:

El regidor de Territori, Ferran Miralles, va explicar
que s'havien introduït les prescripcions assenyalades
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
en el Text refós de la modificació del Pla General pel
que fa a la regulació del sòl no urbanitzable.

UNANIMITAT

ple ordinari del dijous 25 de maig
16.- Verificació de la modificació del Pla
General al sectors de Can Ribell i del
Raval d'en Xicota:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, també va explicar que
s'havien introduït les prescripcions assenyalades per
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
en el Text refós de la modificació del Pla General per
pel que fa als sectors de les Unitats d'Actuació del
Raval d'en Xicota i de Can Ribell.

UNANIMITAT

17.- Aprovació del Conveni Col·lectiu
dels treballadors de l'Ajuntament:

El regidor de Recursos Humans, Miquel Ballester,
va parlar del conveni dels treballadors que havia
negociat l'actual equip de govern: el primer, que
tenia per objectiu la regularització del personal, i el
segon, que es proposava d'aprovar en aquest Ple,
que té l'objectiu d'aclarir la política retributiva dels
treballadors. D'aquest segon conveni, per al 20062007, a banda de la política retributiva, Ballester va
destacar-ne la seguretat i salut laboral i la conciliació
de la vida familiar i laboral. Aquest conveni va
aconseguir més del 90% de vots favorables en
l'Assemblea dels treballadors.
El PSC va reclamar el conveni del personal funcionari
i va sol·licitar més informació sobre el
desenvolupament del procés en properes
negociacions de conveni. D'altra banda, el PP va
demanar que, en propers convenis, es tingués en
compte la possibilitat d'obrir l'Ajuntament els
divendres a la tarda.

ERC: A FAVOR; EUiA: A FAVOR; CiU:
ABTENCIÓ; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR

18.- Aprovació inicial de modificacions
pressupostàries de l'exercici 2006:

El Ple va aprovar inicialment la modificació del
Pressupost 2006 mitjançant el suplement de crèdit
de diferents partides amb un import total de 1.532.000
euros. L'alcalde va justificar aquesta modificació per
la incorporació d'ingressos derivats de la venda de
parcel·les i locals, la incorporació de romanent i la
incorporació de subvencions.
Els grups de l'oposició es van interessar per la venda
de solars municipals.

ERC: A FAVOR; EUiA: A FAVOR; CiU:
ABTENCIÓ; PSC: ABSTENCIÓ; PP:
ABSTENCIÓ

19.- Aprovació inicial del projecte de
reforma i ampliació de la Masia de Ca
l'Oliveres per a Biblioteca Municipal:

El Ple va aprovar inicialment el projecte bàsic i la
primera fase del projecte executiu de la reforma i
ampliació de la masia de Ca l'Oliveres per a situarhi la Biblioteca municipal.
Els grups de l'oposició van expressar els seus dubtes
sobre el cost real de l'obra.

ERC: A FAVOR; EUiA: A FAVOR; CiU:
ABTENCIÓ; PSC: ABSTENCIÓ; PP:
ABSTENCIÓ

20.- Mocions:
20.1- Moció sobre la situació laboral de
la planta de Domar a Martorelles:

L'equip de govern va presentar una moció que
proposava al Ple d'acordar d'expressar la preocupació
de l'Ajuntament per l'expedient de regulació
d'ocupació presentat pel Grup Taurus a la planta de
Domar a Martorelles i que afecta a més de 100
persones amb la consegüent pèrdua dels seus llocs
de treball.

UNANIMITAT

20.2- Moció en commemoració del 75è
aniversari de la proclamació de la
República i en record dels que van
lluitar per la recuperació de les
llibertats democràtiques i nacionals de
Catalunya:

L'equip de govern va presentar una moció que
proposava al Ple d'acordar de saludar i recordar la
proclamació de la República Catalana, el 14 d'abril
de 1931, com a fita històrica en el recobrament de
les llibertats nacionals i democràtiques del poble de
Catalunya.

ERC: A FAVOR; EUiA: A FAVOR; CiU: A
FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: EN CONTRA

20.3- Moció sobre la modificació puntual
a la zona mixta comercial residencial al
carrer Matarranya:

CiU va presentar una moció que recordava la seva
posició en relació amb aquest tema i demanava de
suspendre la tramitació de la modificació puntual
del Pla General en relació a la zona mixta comercial
residencial (clau 7) al carrer del Matarranya.

ERC: EN CONTRA; EUiA: EN CONTRA; CiU:
A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR

20.4- Moció sobre la retirada de pals
per a subjectar pancartes a Can Lledó:
El PP va presentar una moció que instava
l'Ajuntament a procedir a la retirada i posterior
intal·lació de pals metàl·lics adequats per a la seva
funció o a reforçar els ja existents per tal d'evitar
futurs accidents.

UNANIMITAT

20.5- Moció sobre el projecte de reforma
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya:

El PSC va presentar una moció que proposava de fer
campanya institucional per promoure el vot i de
reconèixer les millores introduïdes en la reforma de
l'Estatut.

ERC: EN CONTRA; EUiA: EN CONTRA; CiU:
A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: EN CONTRA

21.- Precs i preguntes:

El PP va plantejar 17 preguntes sobre: mesures de
prevenció i de vigilància policial als barris, la
modificació del Pla General d'Ordenació Urbana al
carrer Matarranya, la declaració d'un dia per al Debat
sobre l'estat del municipi, el Cara al Poble, el pas
de vianants davant del forn de pa Can Ferrer, la venda
de parcel·les, la regularització de personal, les
cistelles definitives al Parc de Can Salgot, l'enviament
puntual de les actes de la Junta de Govern, la retirada
d'obstacles de la via pública, l'asfaltatge del carrer
de Sant Valerià (Can Cuscó), l'eixamplament del pont
del riu Tenes, el camí de vianants des de Palaudàries
al restaurant La Pagesa, l'eixamplament del pont
del carrer d'Anselm Clavé al costat del restaurant
Can Ferrer, el camí de vianants des del poble fins
al restaurant El Pas de Ca l'Esteper, l'asfaltatge de
la perllongació del carrer Víctor Català cap a Lliçà
de Vall i les obres de Can Salgot.
El PSC va formular 13 preguntes sobre: la plataforma
"Salvem Lliçà", la moció sobre la taxa per a les
franges de protecció contra incendis, les barraques
al Pinar de la Riera per la Festa Major, la cantada
de Caramelles, la Festa de Sant Valerià, panotsciment, el bus a Can Rovira, la pirotècnia Industrial
Tenes, el cementiri municipal, l'estalvi d'aigua i el
futbol fang, el pressupost municipal, les obres de
l'Ateneu L'Aliança i el Parc de Can Godanya.
CiU va fer 7 preguntes referents a: les obres a Can
Xicota, abocaments de terres, les obres de Pineda
Feu i el Pinar, el local de Can Rovira Nou, el poc
civisme amb els gossos, el trasllat de la parada del
bus i l'empresa per promoure la participació
ciutadana.

agenda
L'AJUNTAMENT AJUDA AL FINANÇAMENT DE LES FESTES DE BARRI
L'Ajuntament ha destinat una partida de 20.000 euros del pressupost d'enguany de la
Regidoria de Cultura per ajudar al finançament de les festes de barri. El repartiment
d'aquests diners entre els barris s'ha fet seguint una proposta de la Federació d'Associacions
de Veïns de Lliçà d'Amunt (FAVLLA). Aquest sistema de repartiment dels diners és el que
s'aplicarà a partir d'ara. Per a les festes de barri, a més d'ajuda econòmica, l'Ajuntament
també aporta infraestructura i material. Les activitats concretes de cada festa es poden
consultar en els programes específics que edita cada barri.
CALENDARI DE LES FESTES DE BARRI

Can Farell:

Dia: 23, 24 i 25 de juny

Aliança:

Dia: 1 de juliol
(20è aniversari)

Mas Bo:

Dia: 1 de juliol

Can Salgot:

Dies: 6, 7 i 8 de juliol

Ca l'Artigues:

Dies: 7, 8 i 9 de juliol

Can Rovira Vell:

Dies: 14, 15 i 16 de juliol

Can Xicota:

Dies: 14, 15 i 16 de juliol

la Sagrera:
Dia: 15 de juliol

Palaudalba:

Dies: 15, 16, 21, 22 i 23 de juliol

Can Rovira Nou:

Dies: 21, 22 i 23 de juliol

Ca l'Esteper:

Dies: 21, 22 i 23 de juliol

Pinedes del Vallès:
Dies: 5 i 6 d'agost

Can Roure:

Dies: 4, 5 i 6 d'agost

Can Costa:

Dies: 18, 19 i 20 d'agost

* Recepció de l'alcalde als nouvinguts:

Recordem a les persones que es va empadronar a Lliçà d'Amunt durant el mes d'abril 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 15 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.

* Horari d'estiu de l'Ajuntament:

Des del 19 de juny fins al 31 d'agost, l'horari de l'Ajuntament serà de 8 a 15 h.

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.

CURS

Grafiti

Per a joves.
Dies: dijous, del 29 de juny al 27 de
juliol
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: local social Mas Bo i Can
Lledó
Més informació i inscripcions:
Espai Jove El Galliner (93 860 70
01) i local social Mas Bo i Can
Lledó (93 841 76 29), fins al 23 de
juny
Preu: 10 euros

LES ENTITATS
PROPOSEN:

XERRADA I DOCUMENTAL

Turisme responsable

A càrrec de l'ACASC-Acció per
un turisme responsable.
Dia: divendres 16 de juny
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

"Diguem-li turisme"

Una proposta de turisme
comunitari a Nicaragua. A càrrec
de l'ACASC-Acció per un turisme
responsable.
Dies: de dilluns a divendres, fins
al 23 de juny
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
MATRICULACIÓ

Ensenyaments musicals
Escola Municipal de Música
l'Aliança.

DIAPOSITIVES A LA FRESCA
Projecció de diapositives, xerrada
sobre l'experiència, diàleg amb
els assistents i ressopó.

"Ral·li fotogràfic de la
XXV Marxa Passeig"
Dia: dijous 15 de juny

"Escalada de grans
parets: noves vies"

Màxim 15 jugadors per equip.
Premis del 1r al 4t classificat.
6.000 euros en premis.
Data: del 26 de juny al 16 de juliol
Lloc: Camp Municipal d'Esports
Inscripcions: tel. 93 860 70 25;
fax 93 860 70 24;
entropia@eresmas.com, i
Pavelló Municipal d'Esports, fins
al 20 de juny
Preu: 300 euros per equip (+100
euros de dipòsit)
Sorteig: dijous 22 de juny, a les
20.30 h, al Pavelló Municipal
d'Esports
Més informació: dimarts, de 20
a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports i www.llicamunt.cat
Organitza: Entropia

"Expedició pedals al
cel"

Dia: divendres 30 de juny
Hora: 21.30 h
Lloc: IES Lliçà
Preu: 13 euros
Més informació: 93 841 57 55
Organitza: AMPA IES Lliçà

A càrrec de Manel Garcia.
Dia: dijous 29 de juny

Hora: 22 h
Lloc: pati del recinte municipal
Els Galliners
Organitza: UEC Vall del Tenes
REUNIÓ PARES

SEMINARIS

Dia: dimarts 20 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Grup d'Esplai

Dies: segona quinzena de juny
Més informació: Regidoria de
Participació Ciutadana (93 841 52
25 o participacio@llicamunt.net)

Futbol 7

SOPAR

Casal d'estiu 2006

Actitivitat formativa dirigida a les
entitats de Lliçà d'Amunt, però
també als lliçanencs a títol
individual que hi estiguin
interessats.

TORNEIG

A càrrec de Sílvia Vidal.
Dia: dijous 22 de juny

Període: fins al 30 de juny

Formació per a entitats

Lloc de sortida: bar Ateneu
L'Aliança
Inscripcions: dimecres 21 de juny,
de 22 a 24 h, al Pavelló Municipal
d'Esport o als telèfons 93 860 70
25 o 686 10 59 34
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt
Concos

SORTIDA AMB BTT

Volta Lliçà-St. SebastiàSt. Llorenç-Caldes-Lliçà
60 km i 100 m de
desnivell.Dificultat alta.

Dia: diumenge 25 de juny
Hora de sortida: 8 h

Fi de curs

FESTA

Play-Back

Amb sopar i espectacle.
Dia: dissabte 8 de juliol
Hora:
- sopar: 20 h
- espectacle: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu sopar: menú adults, 20
euros; menú infantil, 10 euros
Tiquet sopar: 93 841 64 30 o
divendres tarda a l'Ateneu
L'Aliança
Preu espectacle: 3 euros
Més informació: 93 841 57 55
Organitza: Ball de Gitanes

