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Lliçà cap amunt
A les acaballes de lestiu, quan les
vacances ens caduquen i la mainada
comença a estar nerviosa davant
limminent retorn a lescola, arriba la
Festa Major de Lliçà dAmunt. Després
de dos mesos dintensa activitat festiva
i social a tots els barris del municipi,
ara tenim loportunitat de retrobar-nos
i compartir durant uns dies la joia de
conviure.
En una societat tendent a
lindividualisme, i en un municipi tan
dispers i tan divers com el nostre, val la
pena aprofitar aquests moments de
relació per millorar la convivència però,
sobretot, per prendre consciència de la
necessitat que tenim encara de créixer
com a poble, com a projecte col·lectiu
en què tots hem de poder sentir-nos
protagonistes i participar positivament.
Certament, la Festa Major no és lúnic
moment en què aquesta necessitat de
relació social es manifesta, però sí que
és el millor moment, perquè la gent està
més alegre i fins els problemes es veuen
duna manera menys dramàtica. Per
això, ens hem desforçar a ser
participatius i deixar-nos arrossegar per
aquesta rubinada festiva que omple
gairebé totes les hores del dia.
La Festa Major denguany serà, sens
dubte, la festa de les sorpreses. A les
novetats dels anys passats se
nafegeixen diverses més que acaben
darrodonir una programació extensa i
atractiva per a tots els públics. Tothom
és convidat a trobar-hi el seu espai de
felicitat. Ara només cal esperar que el
temps ens acompanyi...
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LA FESTA MAJOR
2006, MÉS
POPULAR I
DIVERTIDA
Seguint la línia marcada fa
tres anys per lactual Equip
de Govern, la Festa Major
ha consolidat un nou model
que potencia les activitats
més participatives i que
busca mantenir lequilibri
entre un bon programa i un
pressupost contingut.
 Així, gràcies a la gestió
econòmica dels darrers
anys i a laugment dels
ingressos per patrocinis
externs -que han permès
dotar de més pressupost la
partida de Festa Major-,
enguany sha pogut
organitzar una festa més
espectacular que no
suposarà, però, cap dèficit
per al municipi; és a dir,
que no es gastarà més del
que està previst en el
pressupost municipal.
 La participació activa de
moltes entitats cíviques del
municipi i el treball
desinteressat de moltes
persones, com per
exemple la Comissió de
Festes, ha permès confegir
un programa interessant i
popular que enguany
presenta moltes novetats,
tal i com es pot veure en el
programa de mà que arriba
a totes les llars.
 En lacte públic de
presentació del programa
de la Festa Major 2006, el
regidor de Cultura, Josep
Camps, va comentar les
novetats de lany i lalcalde,
Joaquim Ferriol, va agrair
la col·laboració de les
empreses i els comerços
locals. Segons el
dissenyador Miquel Llach,
autor del cartell de Festa
Major, es poden trobar
diferents sentits a la imatge
central del mateix, formada
per cinc mans que
suneixen en demostració
de força i complicitat, però
també cinc braços que
poden representar les
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colles de la Juguesca o
lesclat dun castell de
focs Cadascú pot trobarhi una interpretació.
 En aquest mateix acte
també es va presentar de
manera oficial la Comissió
de Festes, representada
per Xavier Colàs, el
president, el qual va insistir
en la necessitat
dincorporar nous
membres a la Comissió,
que estrenarà logotip i
samarreta en aquesta
Festa Major. Tothom qui
vulgui apuntar-se a
aquesta nova entitat podrà
fer-ho en el PIM (Punt
d'Informació Municipal),
instal·lat del 4 a l'11 de
setembre al vestíbul de
l'edifici municipal del
carrer de Folch i Torres, o
adreçar-se a qualsevol
membre de la Comissió.
Raül Quintana,
representant de la
Juguesca, va remarcar
lespectacularitat de les
proves daquest any.

Barraques, lexhibició
eqüestre i el dinar popular.
 Dentrada, la Festa Major
2006 tindrà un dia més que
lanterior, perquè la Diada
Nacional cau en dilluns.
Segurament, la novetat
més espectacular serà
lespectacle pirotècnic
Flors de nit, que es farà
dilluns a les nou del vespre
a lesplanada de darrere
linstitut. Després duns
anys sense castell de focs,
i gràcies al patrocini
dalgunes empreses del
municipi, enguany es
recupera aquest espectacle
que, de segur, sorprendrà
tothom.
 També cal destacar la
novetat del trenet de
passeig, que circularà
durant els tres dies forts
de la Festa Major i que
connectarà els espais
dactivitat. A més, les
Barraques dEntitats
obriran quatre dies, la
Juguesca serà més
extensa, la xaranga Los
Labradores animarà els
carrers durant tot el
diumenge i les corals de la
Vall del Tenes cantaran la
sarsuela Cançó damor i
de guerra, en una
interessant experiència de
col·laboració.

UNA FESTA MAJOR
PLENA
DANIVERSARIS

MOLTES NOVETATS
AL PROGRAMA DE
LA FESTA MAJOR
A banda dels actes més o
menys habituals en la
nostra Festa Major, aquest
any sincorporen al
programa algunes novetats
que, segurament, acabaran
consolidant-se en el futur
com ja ho han fet lEspai

La Festa Major denguany
celebra tres aniversaris
molt significatius però de
caire ben diferent, que
marcaran un punt dinflexió
en cadascuna de les
activitats.
 Duna banda, el col·lectiu
Arcada Koncerts celebra la
Festa dels 10 anys, al parc
de Can Godanya. El 1997 va
estrenar-se la Fusiònica,
un festival singular i
alternatiu que sempre ha
apostat pels grups
independents i no

comercials. Enguany,
lAjuntament ha volgut
agrair la feina daquest
col·lectiu dotant el festival
de més pressupost, la qual
cosa ha permès oferir una
programació més extensa
i variada que, sense perdre
lessència, dóna entrada a
altres estils musicals per
a un públic més heterogeni.
 D'altra banda, el famós
Sopar de les Àvies celebra
també el vintè aniversari,
amb una festa plena de
sorpreses i amb un
homenatge especial a les
àvies que han participat en
totes les edicions.
 Finalment, enguany es fa
el 30è Homenatge a la
Vellesa, una veritable festa
dins la Festa Major, que
consisteix en un dinar i un
espectacle musical adreçat
exclusivament a la gent
gran del municipi. Aquest
Homenatge a la Vellesa és,
segurament, lacte més
entranyable de la Festa
Major perquè vol ser un
reconeixement a totes les
persones grans que han
lluitat i treballat perquè
avui nosaltres puguem
gaudir de més benestar.

VINE AMB BUS A LA
FESTA MAJOR!
Amb aquest lema tan clar
es presenta la campanya
daquesta Festa Major que
pretén facilitar la mobilitat
de la ciutadania durant tots
els dies festius, oferint el
servei de bus urbà amb
lhorari ampliat fins a les 3
de la matinada, des del
divendres 8 fins al dilluns
11 de setembre.
 Gràcies a la col·laboració
de lempresa Sagalés,
concessionària del servei
de bus municipal, els
ciutadans dels barris de
Lliçà podran apropar-se al
cor de la festa sense haver
dagafar el cotxe particular.
LAjuntament valora molt
positivament la bona
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disposició de lempresa per
fer possible aquest servei
extraordinari que, de ben
segur, farà més còmode el
desplaçament de la gent i
evitarà problemes, sobretot
en horari nocturn.

FLAIX FM, A LES 24
HORES
La XXVII edició de les 24
Hores de Resistència en
Ciclomotors Vall del Tenes
tindrà lloc els dies 1, 2 i 3
de setembre i, per primer
cop, puntuarà per la Copa
Catalana de Ciclomotors.
 FLAIX FM, lemissora
radiofònica col·laboradora
de la prova, punxarà
música en directe des del
circuit de Lliçà dAmunt. Ho
farà el dissabte 3 de
setembre, de les 12 de la
nit a les 5 de la matinada,
amb els discjòqueis i
locutors de FLAIX FM Jordi
Vèliz, Carles Pérez i Miquel
Fontova. Serà una sessió
de la millor música "dance"
i "house" comercial que
sona a totes les sales,
presentada per tres cracks
de la radiodifusió catalana,
que animaran durant tota
la nit la gent que estigui en
el circuit.
 Els lliçanencs estem
cridats a participar i gaudir
un any més de les
extraordinàries 24 Hores
que omplen aquest
magnífic cap de setmana
amb lesport del motor.

III APLEC DE
PALAUDÀRIES
Per tercer any consecutiu,

el diumenge després de la
Festa Major se celebrarà
lAplec de Palaudàries, al
voltant de lesglésia de Sant
Esteve. Aquest aplec, que
va néixer lany de la
commemoració del
mil·lenari, coincidint amb
la restauració de ledifici,
ja sha institucionalitzat
com un annex a la Festa
Major i ofereix la
possibilitat de gaudir dun
entorn natural bellíssim i
tranquil, enmig dels barris
de ponent.
 El programa de laplec és
lhabitual en aquests
esdeveniments, amb una
missa i una audició de
sardanes. A més, cal
destacar que a Palaudàries
sempre sha volgut oferir
un concert més especial,
en comptes de les
tradicionals havaneres.
Enguany, sha programat
un concert de jazz a càrrec
dAnna Molins Quartet, un
grup de primer nivell que
lidera la cantant Anna
Molins, filla de la masia de
can Lledó, del sector de
Palaudàries.

PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE DE
RECERCA
HISTÒRICA
LABANS DE
LLIÇÀ DAMUNT
El passat 25 de juliol es va
fer la presentació oficial del
projecte historiogràfic
LAbans de Lliçà
dAmunt, que ha de recollir,
en un volum de gran
format, la història gràfica
del nostre poble, des de
final del segle XIX fins al
1975, any en què la mort
del dictador Franco
permetia iniciar una nova
etapa històrica, també a
l'àmbit municipal, la qual
serà objecte destudi d'un
futur treball.
 En lacte de presentació
pública, Josep Camps,
regidor de Cultura, va

explicar que lAjuntament
ha decidit engegar aquest
projecte per linterès de
mantenir viva la història i
la memòria del municipi,
però també per la voluntat
de disposar dun llibre de
referència que pugui ser
lorgull dels lliçanencs.
 Després del regidor va
intervenir Roser Arís de
l'editorial Efadós, directora
de la col·lecció -que consta
ja duna cinquantena de
llibres editats-, la qual va
explicar-ne les
característiques generals.
Finalment, el senyor Albert
Benzekry, historiador
encarregat de redactar del
llibre, va comentar els
aspectes més concrets del
seu treball de recerca i va
demanar la col·laboració de
la gent.
 En aquest mateix acte es
va decidir crear el Consell
Assessor, que haurà
dorientar i esmenar els
continguts que vagi
generant lhistoriador, el
qual ja fa dos mesos que
treballa a lAjuntament
recollint materials i fent
entrevistes. Aquest consell
funcionarà a partir del mes
doctubre.
 Segons el regidor de
Cultura, el més important,
però, és que tots els
lliçanencs i lliçanenques
que puguin aportar
documents, fotografies o
altres materials històrics,
col·laborin en aquest
projecte col·lectiu que es
convertirà, sens dubte, en
un gran esdeveniment
social en un municipi com
el nostre, que necessita
disposar dunes arrels ben
fortes.
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HISTÒRICA
ACTUACIÓ DE
LLUÍS LLACH A
LLIÇÀ DAMUNT
El cantautor empordanès
Lluís Llach va oferir, el
passat 16 de juliol, un
magnífic concert a les més
de 500 persones que es van
aplegar al Pavelló
Municipal dEsports.
Malgrat la intensa calor
que feia dins el recinte, en
una tarda especialment
xafogosa, Llach va
entusiasmar el públic en
molts moments del concert
-titulat significativament
i.-, que forma part de la
darrera gira del cantant
abans de retirar-se.
 Aquest concert estava
produït pel Festival
Trobadors i Joglars, que es
va desenvolupar en
diversos pobles de la
comarca durant el mes de
juliol i que va portar a casa
nostra una "Jam Session"
dedicada al poeta i filòsof
Josep Palau i Fabre, i el
concert de Llach.
 Al llarg de més de dues
hores, el músic va repassar
diversos temes
emblemàtics de la seva
extensa discografia i va
presentar algunes cançons
encara no editades,
inspirades en temes
dactualitat. Al final, davant
la insistència del públic,
Llach va haver de fer quatre
bisos.

ACTIVITATS
JUVENILS AL MES
DE JULIOL

SANCIONS PER LES
PARCEL·LES
BRUTES

Un any més, la Regidoria de
Joventut, amb la
col·laboració dalgunes
entitats juvenils com lArrel
Jove i els Diables
Torrapebrots, ha omplert
dactivitats les nits dels
caps de setmana de juliol.
El parc de Can Godanya ha
comptat amb diversos
espectacles, com ara
concerts de grups locals i
comarcals, espectacles de
dansa duna excel·lent
qualitat i també cinema a
la fresca.

En el marc del dispositiu
anual de prevenció
dincendis forestals, el mes
de juliol es va portar a
terme la campanya de
control de la vegetació de
les parcel·les no edificades
i, en alguns casos, també
de parcel·es edificades. El
resultat ha estat de 1.099
parcel·les inspeccionades,
de les quals 135 shan
trobat en un estat regular
de manteniment, 141 en
mal estat de manteniment,
i la resta, en bon estat de
manteniment.

 A part daquestes nits al
parc de Can Godanya, la
Regidoria de Joventut va
organitzar lUrban Jam al
Patinòdrom de Ca lEsteper,
una tarda-nit on els joves
van poder gaudir amb
diferents modalitats de lart
i lesport urbans.
 Segons els organitzadors,
els objectius doferir un
espai doci i lleure pròxim i
de qualitat i de fomentar la
participació dels joves shan
acomplert en gran mesura,
malgrat que lassistència
de públic a les activitats
hagi estat més aviat baixa.

 De les 141 parcel·les en
mal estat, sha verificat
quines es van trobar també
malament en la campanya
de lany 2005, per tal
daplicar el règim
sancionador de la Llei
5/2003, amb multes dentre
10.001 i 100.000 euros a
sancionar per la
Generalitat de Catalunya,
a qui es traslladarà
lexpedient. Shan trobat 38
parcel·les en aquestes
circumstàncies, als
propietaris de les quals ja
sha comunicat lobertura
dexpedient sancionador.
 A banda, per totes les 276
parcel·les no desbrossades
correctament sobrirà
expedient disciplinari, i es
requerirà als propietaris
que efectuïn els treballs de
neteja de les mateixes, sota
pena daplicar-los una
sanció i de cobrar-los
lexecució subsidiària.
 L'Ajuntament creu que
els veïns que tenen la seva
casa en condicions no
tenen perquè seguir
aguantant les molèsties i
el risc que comporta l'estat
de deixadesa d'aquests
solars.
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LAJUNTAMENT SIGNA UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB LAGÈNCIA CATALANA DE
CERTIFICACIÓ
LAjuntament va signar un conveni, el passat
20 de juliol, amb lAgència Catalana de
Certificació (CATCERT) per constituir-se
com a Entitat de Registre Col·laboradora
de CATCERT.
 Aquest projecte, subvencionat pel
Consorci de lAdministració Oberta de
Catalunya (CAOC), té com a objectiu millorar
la prestació de serveis als ciutadans
mitjançant la utilització de les tecnologies
de la informació i la comunicació.
 El projecte permet emetre i lliurar
certificats digitals idCAT als ciutadans. Per
CATCERT és important descentralitzar-se
i comptar amb entitats de registre
distribuïdes per tot Catalunya, perquè això
redueix el temps necessari per aconseguir
certificats digitals i ajuda a impulsar-ne
l'ús.
 Cada cop més són molts els tràmits de
les administracions públiques que es poden
fer telemàticament, i lidCAT és una identitat
digital avançada que assegura la integritat
de les transaccions electròniques i garanteix
la identitat dels ciutadans i ciutadanes.
 Properament, les persones que ho
desitgin podran demanar el seu certificat
digital idCAT a lOficina dAtenció al Ciutadà
(OAC).

DIMITEIXEN ELS DOS REGIDORS
DEL PSC
Els dos regidors del PSC, Antonio Díaz i
Amparo Mejías, han presentat la seva
renúncia "per raons personals i
professionals".
 La renúncia es va fer efectiva en el Ple
del dijous 27 de juliol.
 Els seus llocs els ocuparan Valentí
Teixidor i Maria Marcos, que ocupaven el
tercer i quart lloc de la llista respectivament.

ple extraordinari
del dijous 27 de juliol
1.- Aprovació de les actes anteriors:
Es va rectificar lacta del Ple del dia 25 de maig
per laportació que va fer el PP en la moció en
commemoració del 75è aniversari de la
proclamació de la República, presentada per
lEquip de Govern.

2.- Designació de les festes locals:
El Ple va aprovar com a festes locals del municipi
de Lliçà d'Amunt per al 2007, els dies 23 d'abril
i 10 de setembre, i es va acordar transmetre la
decisió del Ple al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

UNANIMITAT

3.- Actualització de dades del Pla
d'actuació per emergències d'incendis
forestals:
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es
tracta de fer les actualitzacions necessàries
(adreces, telèfons, etc.) dels contactes que
figuren en el Pla d'actuació per emergències
dincendis forestals.

UNANIMITAT

4.- Afers urgents:
Es va votar la necessitat de presentar com a
afer urgent laprovació provisional de la
modificació de lOrdenança reguladora de la
taxa per a la prestació del servei de prevenció
dincendis forestals.

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

A continuació, el regidor de Territori, Ferran
Miralles, va procedir a contestar, punt per punt
i extensament, cadascuna de les deu al·legacions
presentades en relació amb laprovació inicial
de lordenança. En primer lloc, va rebatre
lal·legació que considera que pel fet de ser sòl
urbà i pel fet que no existeixen juntes
durbanització, els barris no són subjectes
obligats al pagament de la taxa. Miralles va
explicar que el règim urbanístic del sòl no té
res a veure amb els criteris pels quals defineix
urbanització la Llei de mesures de prevenció
d'incendis forestals en les urbanitzacions i que
larticle 4t de la llei diu ben clar que, en absència
de juntes durbanització, els propietaris de les
finques de la urbanització responen
solidàriament del compliment de les obligacions
de la llei. Miralles va detectar una certa mala
fe en el fet que sal·legués que larticle 21 de la
Llei reguladora de les hisendes locals no permet
imposar taxes pels serveis de protecció civil
quan, només unes línies més amunt, larticle
20 de la mateixa llei diu ben clar que es pot
establir una taxa pel servei de prevenció i extinció
dincendis. També es va mostrar perplex pel fet
que sassociés la modificació de lordenança a
la modificació del plànol de delimitació de les
franges de protecció dincendis, i que
sargumentés la nul·litat de la taxa per una
incorrecta tramitació de la modificació del
plànol. Miralles va explicar que la taxa es
modifica per ajustar-la al cost denguany, que
és un 30% més barat que lany passat i que això
res té a veure amb el plànol. La taxa no pot ni
vol recaptar ni un euro més que els que realment
costin els treballs cada any. Daltra banda, va
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explicar que ladvocat que ha redactat lal·legació
va ser informat en el seu dia que la tramitació,
seguint instruccions de la Generalitat, sha
efectuat correctament dacord amb el
procediment anterior al decret, i que no sentén
que, sabent-ho, sinsisteixi a confondre la
ciutadania. Pel que fa a lacusació dirregularitats
en la delimitació dalgunes franges, Miralles va
explicar que la primera de les franges de Can
Salgot no beneficia cap parcel·la del poble veí,
per la qual cosa, dacord amb la llei, està
correctament qualificada; i la segona es troba
en terrenys del nostre poble. Pel que fa a les de
Can Xicota, va recomanar la lectura de la Llei
forestal de Catalunya, perquè la qüestió no
admet discussió, i així sha explicat
reiteradament a la corresponent associació
veïnal. El regidor va tornar a mostrar la seva
perplexitat davant lal·legació que defensa que
les franges shan de fer dins el sòl urbà de les
urbanitzacions. Va explicar que la llei parla duna
franja exterior a la urbanització i que així ho han
entès absolutament tots els municipis de
Catalunya i la Generalitat. Pel que fa a la legalitat
destablir indemnitzacions als propietaris
forestals, el regidor va aclarir que larticle 6.3
de la llei ho estableix explícitament. Quant a la
petició que lAjuntament faci front al cost de les
subvencions no sol·licitades, el regidor va aclarir
que en cap text legal consta lobligació dels
ajuntaments de demanar subvencions, i que les
que no es van demanar és perquè en aquell
moment no disposaven de finançament, cosa
que és sabuda. Per últim, va rebatre la petició
que es notifiqui individualment la taxa als veïns
afectats, perquè en el segon any duna taxa
aquest tràmit no és pertinent. Com a corol·lari
final, el regidor va voler deixar clar un cert sentit
dindignació dels estaments tècnics i polítics de
lAjuntament, perquè totes les al·legacions
presentades no resisteixen una simple lectura
de la llei, perquè no sha volgut fer lesforç
mínim de simplement llegir la llei, i perquè sha
actuat amb una voluntat clara dintoxicar lopinió
pública sembrant dubtes sobre suposades
il·legalitats i irregularitats que falten a la veritat,
tal i com han posat de manifest els informes
dels tècnics.
En la segona part de la seva intervenció, Miralles
va fer una valoració política i va acusar els
promotors de les al·legacions de joc brut perquè
han seguit llançant acusacions dirregularitats
sense documentar-ne cap; perquè quan sels
ha convidat a presentar les seves proves i
arguments, no ho han fet; perquè, després que
els tècnics municipals els donessin tota la
informació de primera mà, han preferit seguir
sembrant la confusió i al·legant qüestions que
no són certes. El regidor va comentar que
algunes persones podrien ser denunciades
penalment per aquest motiu. També va fer una
crida al seny i va demanar que es valori la
importància que pot tenir aquesta taxca a lhora
de salvar béns i persones, en relació amb un
preu insignificant que qualsevol família es gasta
en un sol dinar. Va explicar, també, que
repercutir el cost de les franges a lIBI, a més
de dubtosa legalitat, penalitzaria més els
residents de Lliçà dAmunt que la taxa actual.
Finalment, va exposar que quan un govern fa
una cosa que és impopular com posar una
taxa i malgrat el risc a perdre vots es manté
ferm, és perquè és un govern responsable,
perquè la cosa fàcil és sempre no complicarse la vida. Miralles va voler deixar clar que avui
les cases i les persones de Lliçà estan

protegides, i que els temps anteriors, quan les
franges no es mantenien, no tornaran.
El regidor de CIU, Pere Grau, va senyalar que
la inclusió de la taxa dins dels impostos generals
hagués sigut la millor solució, i que el que es
qüestiona no és la finalitat de la taxa sinó la
manera dassumir-ne el pagament. José A.
Ferreiro, regidor del PP, va estar dacord en
què el problema és el finançament de la taxa.

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

5.- Mocions:
5.1.- Moció sobre Elisabeth Eidenbenz i
la Maternitat dElna:
CIU va presentar un moció per sol·licitar al
Govern de la Generalitat la concessió de la Creu
de Sant Jordi per a Elisabeth Eidenbenz, en
reconeixement a la seva tasca com a precursora
i directora de la Maternitat dElna. Així mateix,
va demanar a la Regidoria de Cultura daquest
Ajuntament accions per donar a conèixer la
labor daquesta dona.

UNANIMITAT

5.2.- Moció sobre lAplec de Santa Justa:
CIU va presentar un moció de reprovació pel
canvi efectuat en les dates de lAplec de Santa
Justa i per no respectar la tradició. Es demanava
que en el futur es respectés la tradició i que se
celebrés laplec el tercer diumenge del mes de
juliol, i que qualsevol canvi de data saprovés a
través del Ple de lAjuntament. El regidor va
explicar les raons del canvi.

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

5.3.- Moció sobre el bufador de la neteja:
CIU va presentar un moció que proposava
leliminació de lactuació del bufador de les
accions de neteja de la via pública per les
molèsties en clau de soroll i fum que origina i
que pateixen els veïns i veïnes dels carrers on
actua lartefacte esmentat.

UNANIMITAT

6.- Precs i preguntes:
CIU va plantejar 5 preguntes sobre: la compra
dels terrenys de Ca lArtigues, la promoció de
lactivitat esportiva local, les activitats per a la
gent jove, les 24 Hores de Futbol Fang i el carrer
daccés a una casa de serveis personals.
El PP va formular 14 preguntes sobre: els
terrenys del carrer Matarranya, la urbanització
del vial daccés al barri de Can Xicota, el barri
de Can Roure, lasfaltat del carrer de Sant Valerià
(Can Cuscó), les taxes per a la prevenció
dincendis, la filtració daigües a la via pública
(barri de Can Salgot), el camí de vianants des
del nucli urbà fins als barris, les jardineres, el
secretari de lAjuntament, laparcament de
camions, Can Montcau (MANGO), el Festival
Trobadors i Joglars, Lliçà Centre i el riu Tenes.

* Activitats esportives per a la temporada 2006-2007:

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL: Iniciació al jazz (de P5 a 2n de primària), Jazz intermedi (3r i 4t de
primària), Iniciació al ballet clàssic (de P5 a 2n de primària), Iniciació al "funky" i al "hip-hop" (5è i 6è de
primària), "Funky" i "hip-hop" intermedi (1r i 2n d'ESO), Aeròbic-"steps" infantil (de 3r a 6è de primària) i
Aeròbic-"steps"-"batuka" (de 1r a 4t d'ESO). Informació i inscripcions: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i
de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal d'Esports. Tel. 93 860 70 25. Cal portar una fotocòpia de la targeta sanitària i
les dades bancàries.
ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES: bàsquet, futbol, futbol sala, karate i BTT (a partir de P5). Informació:
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal d'Esports. Tel. 93 860 70 25. Inscripcions:
a les entitats esportives corresponents.
ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN I LLIGUES DE BOTXES I DE FUTBOL SALA: Informació i
inscripcions: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal d'Esports. Tel. 93 860 70 25.
Per a l'Activitat física per a la gent gran cal portar una fotocòpia de la targeta sanitària.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURSOS

Català per a adults

Per entendre el català, per
parlar-lo amb fluïdesa, per
iniciar-se en l'escriptura i per
millorar l'escriptura.
Informació i inscripcions: del 12
al 21 de setembre
Lloc i horari:
- Ajuntament: dimarts i dimecres,
de 17 a 19.30 h. Tel. 93 841 52 25
- Centre Cívic Palaudàries: dijous,
de 17 a 19.30 h. Tel. 93 864 60 10
A Lliçà d'Amunt:
-1r quadrimestre (d'octubre a
febrer; inici del curs: 2/3
d'octubre):
* Nivell Elemental 1 (45 h): dilluns
i dimecres, de 19.30 a 21 h, al
Centre Cívic Palaudàries
* Nivell Suficiència 2 (45 h):
dimarts i dijous, de 15 a 16.30 h,
a la sala polivalent del local de la
Policia Municipal
- 2n quadrimestre (de febrer a
juny; inici del curs: 19/20 de
febrer):
* Nivell Elemental 2 (45 h): dilluns
i dimecres, de 19.30 a 21 h, al
Centre Cívic Palaudàries
* Nivell Suficiència 3 (45 h):
dimarts i dijous, de 15 a 16.30 h,
a la sala polivalent del local de la
Policia Municipal
TALLERS
Especialment per a joves entre
12 i 30 anys.
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners
Inscripcions: fins al 22 de
setembre, al Punt d'Informació
Juvenil (PIJ) El Galliner

Djembe. Aprèn els
ritmes de la percussió

A càrrec de Xavi Garcia. Places
limitades: entre 6 i 12 persones.
Porta el teu instrument.
Dies: dijous, del 5 d'octubre al 14
de desembre (8 sessions)
Horari: de 20 a 21 h
Preu:
- persones empadronades a Lliçà
d'Amunt:
* menors de 30 anys: 20 euros
* a partir de 30 anys: 27 euros
- persones no empadronades a
Lliçà d'Amunt: 2,50 euros

Construcció d'un "cajón"
flamenc
A càrrec de Raúl Hernando.
Places limitades: entre 6 i 8
persones.

Dies: divendres, del 6 d'octubre al
15 de desembre (8 sessions)
Horari: de 19 a 20 h
Preu:
- persones empadronades a Lliçà
d'Amunt:
* menors de 30 anys: 50 euros
* a partir de 30 anys: 63 euros
- persones no empadronades a
Lliçà d'Amunt: 67 euros

Dansa moderna. "Hiphop", "funky" i jazz
A càrrec de Jordi Penedès.
Places limitades: entre 6 i 12
persones.

Dies: dijous, del 5 d'octubre al 14
de desembre (8 sessions)
Horari: de 18.30 a 20 h
Preu:
- persones empadronades a Lliçà
d'Amunt:
* menors de 30 anys: 15 euros
* a partir de 30 anys: 22 euros
- persones no empadronades a
Lliçà d'Amunt: 23,50 euros
CURSOS I SEMINARIS

Formació per a entitats

"La funció de l'Administració i la
funció associativa: col·laboració
i conflicte; servei i ideologia", "La
captació de socis" i
"Responsabilitat social:
l'assegurança" (octubre);
"Organització i funcionament de
les associacions" i "Codis ètics i
bones pràctiques associatives"
(novembre); "Comunicació
interna i externa" (desembre).

"Els colors del nostre
món"
Un passeig audiovisual per la
varietat cultural del món, a
càrrec del biòleg i màster en
humanitats Francesc Lozano.
Dia: dimecres 27 de setembre
Hora: 17 h
Lloc: Casal d'Avis

LES ENTITATS
PROPOSEN:
CURS

Casal diari
Dies: de dilluns a divendres
(seguint en calendari escolar)
Horari: de 16.30 a 20 h
Lloc: local del Grup d'Esplai
Inscripcions: dimarts 5 i
dimecres 6 de setembre, de 18
a 20 h, al local del Grup d'Esplai.
Cal portar fotocòpies de la
targeta de la Seguretat Social i
del Llibre de vacunes i omplir
les fitxes d'inscripció i sanitària.
Preu:
- de 4 a 5 dies per setmana: 95
euros/mes
- de 2 a 3 dies per setmana: 75
euros/mes
- 1 dia per setmana: 40 euros/mes
- dies esporàdics: 12 euros
Organitza: Grup d'Esplai
TALLERS

Aula Artística

Ceràmica, Dibuix, Manga, Dibuix
i pintura i Restauració de
mobles.

Mesos: octubre, novembre i
desembre
Informació i inscripcions:
Ajuntament, tel. 93 841 52 25 o a/e
participacio@llicamunt.net

Inici: 18 de setembre
Lloc: Aula Artística
Més informació: deixeu nom i
telèfon al PIJ El Galliner (tel. 93
860 70 01) i l'Aula Artística es
posarà en contacte amb
vosaltres
Organitza: Aula Artística

XERRADES AL CASAL D'AVIS

SORTIDA AMB BTT

"Què en sabem del
nostre cos?"

A càrrec de la metgessa Mercè
Cruells.
Dia: dilluns 18 de setembre
Hora: 17 h
Lloc: Casal d'Avis

XV Passejada popular
amb BTT per la Vall del
Tenes
Itineraris: llarg, mitjà i curt.

Dia: diumenge 17 de setembre
Inscripcions: el mateix dia, a les
8 h, al pinar de la Riera
Organitza: BTT Concos

