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Lliçà cap amunt
Lhivern sacosta i tots els pobles de Catalunya
comencen a preparar les activitats de Nadal.
Els carrers i les botigues somplen de llums i
motius nadalencs que ens acompanyaran en
les nits llargues i fredes de desembre. I a les
cases, sobretot on hi ha mainada, es munta el
tradicional pessebre i es pengen boles de colors
brillants a larbre de Nadal.
Avui dia, en què molta gent ja no viu el Nadal
amb el sentit religiós dantany, tothom aprofita
aquests dies de festa per retrobar-se amb els
amics i els familiars i, qui més qui menys,
elabora una llarga llista de bons propòsits per
a lany vinent que, sovint, després sobliden.
Tanmateix, és cert que lambient nadalenc
desperta en tots nosaltres uns sentiments
especials, malgrat els efectes perniciosos de
la febrada consumista que ens trastorna cada
vegada amb més intensitat.
Com cada any, lAjuntament, en col·laboració
amb les entitats culturals, organitza una llarga
sèrie dactivitats que pretenen donar relleu a
aquests dies tan especials i facilitar espais de
trobada per millorar les relacions socials.
La primera de les activitats previstes és la Fira
de Nadal, que enguany compleix set edicions,
i que sha consolidat com un esdeveniment
important del nostre municipi. La Fira, que va
néixer sota limpuls decidit dun grup dartistes
locals per mostrar i vendre les seves creacions,
ara sha convertit en un espai interdisciplinari.
Cada any hi ha més presència de paradetes
que ofereixen comestibles artesans de qualitat
darreu del país, però també hi podem trobar
artesania diversa, complements i joguines. A
més, les entitats solidàries del poble aprofiten
locasió per donar-se a conèixer i per recollir
diners per a les seves campanyes, que són
exemple de generositat i compromís cívic.
Les entitats i lAjuntament han programat una
llarga sèrie dactivitats paral·leles per atraure
la gent de Lliçà i rodalies a la plaça de
Catalunya: activitats infantils, xocolatada,
concerts, brou de Nadal, sortejos... Cal destacar
que la Fira disposarà dun punt dinformació i
de recollida de donatius per a la Marató de TV3,
que enguany se centra en les malalties del
dolor crònic.

notícies
L'EXPEDICIÓ I LA
RENOVACIÓ DEL
DNI ES PODRÀ FER
A LLIÇÀ D'AMUNT
Properament lAjuntament
de Lliçà dAmunt, amb la
col·laboració de la Policia
Nacional, posarà en marxa
el Servei dexpedició i
tramitació del document
nacional didentitat (DNI),
per tal que tots els
ciutadans i ciutadanes que
ho desitgin puguin fer al
municipi qualsevol
tramitació relacionada amb
el DNI sense necessitat de
desplaçar-se.
 Les persones que vulguin
fer la primera expedició o
la renovació de DNI per
diferents motius (caducitat,
sostracció, deteriorament,
pèrdua, modificació de
dades) hauran de
sol·licitar-ho trucant a
lOficina dAtenció al
Ciutadà (OAC) de
lAjuntament de Lliçà
dAmunt, o bé a través de
la pàgina web municipal
(www.llicamunt.cat), on
també podran consultar
tota la informació
relacionada amb el tràmit.
Quan hi hagi el volum de
demandes suficient
savisarà lEquip Mòbil del
DNI perquè visiti el nostre
municipi i gestioni totes les
sol·licituds. Per tal
dagilitar la tramitació i
evitar lespera, lOAC de
lAjuntament trucarà a
totes les persones que han
sol·licitat el tràmit per
donar-los dia i hora i
informar-los de tota la
documentació que
necessiten aportar.
 LEquip Mòbil del DNI
sinstal·larà a ledifici de la
Policia Local, des don farà
la tramitació. La mateixa
policia serà lencarregada
de custodiar i lliurar els
nous documents als
interessats.
 Aquest nou servei
dexpedició i renovació del
DNI va adreçat a totes les
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persones que resideixin als
quatre municipis de la Vall
del Tenes (Lliçà de Vall,
Lliçà dAmunt, Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues
i Riells), i per accedir a
aquest servei no cal estarhi empadronat.

ha participat han estat les
persones de més de 61
anys, seguida de la franja
dedat compresa entre 31
i 40 anys i en tercer lloc
entre 51 i 60 anys. La resta
dedats que han participat
representa un 24% dels
vots.
 Pel que fa a la
participació per barris, el
barri que n'ha tingut més
ha estat Ca lArtigues amb
un 26% , el Pla amb un
16%, i Mas Bo amb un 15%.

LA PISCINA
COBERTA I LES
OBRES ALS
BARRIS,
PRIORITATS
SEGONS "DIGUES
LA TEVA"
Els resultats de la consulta
popular Digues la teva
sobre els pressupostos
municipals de 2007 van
assenyalar com a
prioritàries les partides
següents: Piscina coberta,
Obres durbanització de
barris, xarxa peatonal,
Transport públic i gent gran
i atenció social.
 La consulta, que va tenir
lloc de l1 al 27 doctubre,
ha comptat amb la
participació de 174
persones.
 En aquesta consulta, es
van prioritzar disset temes,
dels quals s'havien
descollir cinc. Daquesta
manera la gent ha pogut
comprovar la dificultat de
prioritzar a lhora de
confeccionar el pressupost
municipal, tenint en compte
la situació econòmica del
nostre municipi.
 La franja dedat que més

EL VIAL DEL CAP
ESTARÀ A PUNT AL
FINAL D'ANY
Dins de l'obra
durbanització del barri de
Pineda Feu i El Pinar s'està
executant un vial per
facilitar laccés al Centre
d'Atenció Primària (CAP)
situat a la carretera de
Caldes a Granollers.
 Aquesta obra pretén
ordenar la circulació en
aquesta zona, ja que es
tracta d'un punt molt
concorregut.
 LEmpresa Municipal
dObres de Lliçà dAmunt
(EMO), encarregada del
projecte, està fent la
canalització i soterrament
dels serveis de gas,
electricitat, aigua i telèfon,
i preveu lasfaltatge i la
finalització daquest tram
abans del final dany.

L'AJUNTAMENT
COL·LABORA AMB
LA MARATÓ DE TV3
La Regidoria de Governació

i Transport Públic i la
Regidoria de Cultura i
Cooperació han previst
algunes accions per
col·laborar amb la Marató
de TV3, que tindrà lloc el
proper 17 de desembre.
Des de la Regidoria de
Governació i Transport
públic es portarà a terme
la campanya "Puja al BUS
per la Marató", amb la
finalitat de destinar a La
Marató la recaptació que es
faci en les tres línies
urbanes de transport de
Lliçà dAmunt durant tota
la jornada del dijous 14 de
desembre. D'altra banda,
la Regidoria de Cultura i
Cooperació portarà a terme
la campanya "Vine a la Fira
de Nadal i col·labora! ", en
què es destinarà a La
Marató la recaptació del
sorteig de les dues paneres
de Nadal dels dies 16 i 17
de desembre..
 Els beneficis obtinguts en
La Marató aniran destinats
a combatre el dolor crònic.

L'ESPLAI I
L'AJUNTAMENT
ORGANITZEN LA
CAMPANYA DE REIS
LEsplai, conjuntament
amb lAjuntament,
organitza els Reis dels
infants de famílies del
nostre municipi amb
dificultats econòmiques.
Qualsevol persona o grup
interessat a fer que un nen
o nena pugui tenir un regal
de Reis i vulgui més
informació
del
funcionament de la
campanya, pot posar-se en
contacte amb lEsplai de
Lliçà dAmunt (c. d'en
Bosch, s/n; tel.93 841 56 95;
horari: de dilluns a
divendres, de 17 a 20 h).
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S'ENGEGA LA II
EDICIÓ DE
VOLUNTARIS PER
LA LLENGUA
El passat 7 de novembre va
tenir lloc la presentació de
les parelles lingüístiques
de la II edició del programa
Voluntaris per la Llengua.
Aquest any s'han format
vuit parelles lingüístiques,
dues d'elles repeteixen per
segon any i la resta
s'estrenen en aquesta
segona edició del
programa.
Voluntaris per la Llengua
és una iniciativa
promoguda pel Consorci
per a la Normalització
Lingüística i la Generalitat
de Catalunya, i a Lliçà
dAmunt compta amb la
col·laboració de la
Regidoria d'Ensenyament.
El programa posa en
contacte voluntaris que
destinen una hora a la
setmana durant deu
setmanes a conversar en
català amb persones que
estan aprenent la llengua
catalana i que volen
practicar-ne l'ús oral.
A més, per primera
vegada, una trentena de
comerços lliçanencs s'han
adherit al programa com a
"establiments
col·laboradors". Aquests
comerços, que
s'identifiquen amb
l'adhesiu de la campanya,
adquireixen el compromís
de garantir que les
persones que vagin a
l'establiment trobaran
facilitats per expressar-se
i ser ateses en català,
encara que el parlin amb
dificultat.

ELS LLIÇANENCS
ISABEL CODINA I
TONI ALCÁNTARA
GUANYEN EL
TROFEU BTT COPA
GIRONINA

treball del Programa de
Prevenció de
Drogues de la Vall del
Tenes, organitzarà unes
xerrades a lInstitut per
sensibilitzar contra el
consum de drogues i
prevernir-lo.

Els ciclistes del Club BTT
Concos de Lliçà dAmunt,
Isabel Codina i Toni
Alcántara (ambdós de 9
anys dedat) van dominar
la categoria Principiants
de 1er Any femenina i
masculina respectivament,
del Trofeu Copa Gironina
BTT 2006, que aquest cap
de setmana ha finalitzat
amb la disputa de l'última
prova celebrada a
Torroella de Montgrí, en
un circuit ràpid, variat i
bastant tècnic.

Els mateixos tècnics del
programa seran els
encarregats de dur a
terme les xerrades, que
estan dirigides als
alumnes de segon i quart
dESO.

 Toni Alcántara va
guanyar en la seva
categoria, adjudicant-se
les set proves disputades,
mentre que Isabel Codina
ho va fer en cinc de las sis
carreres en què va
participar.
Amb aquests dos nous
títols, Isabel i Toni
culminen una esplèndida
temporada dels ciclistes
del club BTT Concos de
Lliçà dAmunt.

XERRADES A L'IES
DINS DEL
PROGRAMA DE
PREVENCIÓ DE
DROGUES
La Regidoria de Serveis
Socials, en el marc de

Dins del Programa de
Prevenció de Drogues hi
ha un Servei
dInformació de la Vall del
Tenes que respon dubtes,
demandes i
problemàtiques
relacionades amb el
consum. S'hi pot contactar
al telèfon 649 630 134 o
mitjançant ladreça
electrònica
sid@pangea.org. També us
podeu adreçar als Serveis
Socials del municipi.

SESSIÓ
DEL
PROJECTE LES
TIC I EL TENES A
LLIÇÀ DAMUNT
El passat dia 23, el centre
dels Galliners va acollir
una de les sessions del
projecte Les TIC i el
Tenes, en la qual el
regidor de Territori, Ferran
Miralles, va impartir una
conferència sobre lentorn
natural del Tenes i la seva
ordenació territorial davant
els professionals de
leducació que participen
en aquest projecte.
El projecte, promogut
pels centres de recursos
pedagògics del Vallès
Oriental I i II del
Departament d'Educació i
Universitats, vol fomentar
entre el professorat i
l'alumnat de diversos
centres educatius l'ús de
les noves tecnologies per
al treball compartit, i ho fa
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al voltant dun projecte
concret i comú: un treball
sobre el riu Tenes. Hi
participen el quatre CEIP de
Lliçà dAmunt, juntament
amb els centres educatius
de Castellcir, Sant Feliu de
Codines, Bigues i Riells,
lAmetlla, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà de Vall,
Parets i Mollet.

construcció comptarà amb
laulari complet per a dues
línies deducació infantil i
primària, gimnàs,
biblioteca, despatxos per
a lAMPA i per a direcció
del centre, sala de
mestres, consergeria,
cuina, menjador i patis.

constituït com a ONG amb
lobjectiu de continuar
ajudant a la població
infantil de la localitat de
Tesanj (Bòsnia i
Herzegovina), mitjançant
un projecte dacollida de
nens i nenes de lentorn
rural daquesta localitat
durant el període de
vacances destiu.

Es tracta duna experiència
que involucra alumnes i
professors, que teixeix una
xarxa de relacions entre
gent dels diversos pobles
regats pel Tenes, que uneix
noves tecnologies i
descoberta del territori
proper, que fomenta el
respecte per l'entorn fluvial
i promou la cooperació i el
traspàs d'informació
didàctica i de tasques. Qui
hi estigui interessat,
trobarà la web a
phobos.xtec.net/crpmollet/alpha.

LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL IES
LLIÇÀ ESTRENA
UN NOU ESPAI

La cabra solidària neix a
lestiu del 2003, quan un
grup de persones suneix
per organitzar un viatge
solidari a Tesanj (Bòsnia i
Herzegovina). Des de
llavors, aquest grup ha
treballat per ajudar a la
població infantil daquesta
zona, i aquest ha estat
lobjectiu fonamental per
a la creació daquesta
organització sense ànim
de lucre.

LA GENERALITAT
PRESENTA EL NOU
EDIFICI DEL CEIP
ROSA ORIOL
El proppassat 10 de
novembre, el Departament
dEducació i Universitats de
la Generalitat de Catalunya
va presentar el projecte de
l edifici del CEIP Rosa Oriol
als representants de pares
i mares, direcció del centre
i a lAjuntament.

A partir d'aquest mes de
desembre la Biblioteca
Municipal IES Lliçà
estrenarà un nou espai per
als més petits anomenat
La Petiteca.
En aquest nou espai
destinat als més petits es
programaran activitats de
lectura, de manualitats,
etc., amb material i serveis
gratuïts pels usuaris.
L'objectiu d'aquest nou
espai és formar als
usuaris potencials de
l'equipament en el seu
funcionament i fomentar
l'ús de la lectura.
La presentació de La
Petiteca tindrà lloc el
divendres 1 de desembre,
a les 18.30 h a la Biblioteca
Municipal IES Lliçà.

Durant la presentació, els
assistents van poder
formular totes aquelles
preguntes i dubtes que
tenien sobre ledifici i la seva
construcció. La cap dobres
i serveis de la Delegació
Territorial de Barcelona
Comarques i larquitecte
del projecte van manifestar
que linici de lobra, la
construcció de la qual serà
de tipus industrialitzat,
començarà aquest mes i
que el setembre de 2007 ja
estaria enllestida per
iniciar el nou curs.

LA CABRA
SOLIDÀRIA ES
CONSTITUEIX COM
A ONG

El centre de nova

La Cabra Solidària sha

Per portar a terme
aquest projecte dacollida
de nens i nenes de Tesanj
durant les vacances són
imprescindibles les
famílies acollidores, així
com les aportacions dels
socis i col·laboradors.
Tothom qui vulgui
participar en aquest
projecte pot trobar tota la
informació necessària a la
pàgina web de
lorganització:
www.lacabrasolidaria.es.

DISSABTE 16 DE DESEMBRE
A partir de les 10 del matí, a la Plaça
Catalunya,
VII FIRA DE NADAL
Novament artesans, comerciants i entitats
del municipi posaran a la venda els seus
articles al voltant dun gran arbre de Nadal.
En el Racó de lOfici es mostraran els oficis
de calderer i ferrer. Aquesta activitat
romandrà oberta fins a les 2 del migdia i
de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.
A partir de les 10 del matí, a la Plaça
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: FEM UN PESSEBRE!
Ajudans a construir les figures i el decorat
per a fer un pessebre gegant. Aquesta
activitat estarà oberta durant lhorari de la
fira.
A les 12 del migdia, a lAteneu LAliança,
CONCERT DE NADAL
A càrrec dels alumnes més petits de
lEscola de Música la Vall del Tenes
A la 1 del migdia, a lAteneu LAliança,
CONCERT DE NADAL
A càrrec dels alumnes més grans de
lEscola de Música la Vall del Tenes
A les 4 de la tarda, al bar de LAliança,
II CAMPIONAT DE BOTIFARRA DE NADAL
Organitzat pel Col·lectiu Amunt la Botifarra
A partir de les 5 de la tarda, a la Plaça
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: LA MARATÓ AMB EL
DOLOR CRÒNIC
Vine i col·labora amb La Marató comprant
una tira de números, i entraràs en el sorteig
duna panera de productes de la Fira de
Nadal.
A partir de les 5 de la tarda, a la Plaça de
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: FORNADA DE RAKÚ
Taller participatiu, per a major de 8 anys,
sobre aquesta tècnica japonesa de cocció
de ceràmica. Aquesta activitat estarà oberta
fins a les 8 del vespre.
A les 5 de la tarda, a la Plaça de Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: CONTES I TALLER
DE BALDUFES
Organitzat pel grup Porcs i Bruts

Programació de Nadal

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
A partir de les 9 del matí, a la Plaça
Catalunya,
VII FIRA DE NADAL
Aquesta activitat romandrà oberta fins a
les 2 del migdia.
A partir de les 10 del matí, a la Plaça
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: FEM UN PESSEBRE!
Ajudans a construir les figures i el decorat
per a fer un pessebre gegant. Aquesta
activitat estarà oberta durant lhorari de la
fira.
A partir de les 10 de la tarda, a la Plaça
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: LA MARATÓ AMB EL
DOLOR CRÒNIC
Vine i col·labora amb La Marató comprant
una tira de números, i entraràs en el sorteig
duna panera de productes de la Fira de
Nadal.
A les 12 del migdia, a lAteneu LAliança,
ESPECTACLES INFANTIL: CACAU
A càrrec de la companyia Deparranda, i
organitzat per lAteneu LAliança.
A les 12 del migdia, a lEsglésia de Sant
Julià,
CANTADA DE NADALES
A càrrec de la Coral LAliança de Lliçà
dAmunt.
A la 1 del migdia, a la Plaça de Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: CANTADA DE
NADALES
A càrrec de la Coral LAliança i una altra
coral convidada. També comptarà amb
l'actuació del Cor Claverià.

A les 7 de la tarda, a la Plaça Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: XOCOLATADA
POPULAR

 A 2/4 de 2 del migdia, a la Plaça de
Catalunya,
ACOSTAT A LA FIRA: ESCUDELLA
POPULAR
Repartiment del típic brou de Nadal
elaborat per exmembres de lEscola de
Cuina.

A les 8 del vespre, a la Plaça Catalunya,
SORTEIG DE LA PRIMERA PANERA DE LA
FIRA
Els números es poden adquirir a la parada
de La Marató de TV3.

A les 2 del migdia, a la Plaça Catalunya,
SORTEIG DE LA SEGONA PANERA DE LA
FIRA
Els números es poden adquirir a la parada
de La Marató de TV3.

Campanya sobre el nou model de gestió dels residus
Lliçà dAmunt aposta fermament pel reciclatge
Líndex de recollida selectiva de deixalles a Lliçà de Amunt és un dels més baixos de la
comarca. La major part dels nostres residus sen va cap a labocador de Vacarisses, amb
el cost econòmic i ambiental que això suposa. Per canviar aquesta tendència, lAjuntament
de Lliçà dAmunt iniciarà amb el nou any un nou model de recollida selectiva de les
deixalles. Al vidre, el paper i cartró i els envasos, sincorporarà la recollida selectiva de
la matèria orgànica, com ja estan fent molts municipis a Catalunya. Però no serà aquest
lúnic canvi. A partir de l1 de gener, els carrers de Lliçà dAmunt disposaran de més de
300 contenidors de cada tipus de deixalla reciclable, vidre, paper i cartró, i envasos. Allà
on ara hi ha un contenidor de deixalles genèric, hi haurà un contenidor per a cada una
de les fraccions dels residus. Daquesta manera, el consistori pretén facilitar la participació
dels lliçanencs i les lliçanenques en la separació i recollida selectiva de les deixalles i
col·laborar així amb el reciclatge.
LAjuntament ha adquirit un cubell de fracció
orgànica per a cada família del nostre poble. Per
tal de poder-vos-els lliurar i explicar-vos
directament com funcionarà el nou model de
gestió de les deixalles domèstiques, shan
concertat reunions als diferents barris del nostre
poble. Tots els veïns i veïnes rebreu una carta de
convocatòria assenyalant lloc, dia i hora. També,
durant els propers dies, trobareu un punt
informatiu que anirà canviant de lloc i al qual us
podreu adreçar per resoldre dubtes i demanar
aclariments.
Durant la campanya informativa també hi haurà
activitats i tallers a les escoles i reunions
informatives específiques per als comerços i
establiments del poble.
Consulteu el dia i lhora de la reunió prevista al
vostre barri. Veniu a recollir el vostre cubell i a
informar-vos!

Planificació de reunions
LOCAL

DATA (desembre)

C.C. La Serra

Dimarts, 12

19.30 h
20.30 h

Ca l'Artigues i Can Costa
Ca l'Artigues i Can costa

Dissabte, 16

19.30 h
20.30 h

Ca l'Artigues i Can Costa
Ca l'Esteper

Dimecres, 13

19.30 h
20.30 h

Can Roure, Palaudalba i
veïnat Palaudàries
Can Salgot

Diumenge, 17

19.30 h
20.30 h

Can Salgot
Can Rovira Vell

L.S. Mas Bo

Dijous, 14

19.30 h

Can Lledó i Mas Bo

L.S. Can Rovira Nou

Dijous, 14

20.30 h

Can Rovira Nou

L.S. Can Farell

Dilluns, 18

19.30 h

Can Farell

L.S. Pineda del Vallès

Dilluns, 18

20.30 h

Pineda del Vallès

L.S. Can Xicota

Divendres, 15

19.30 h

Can Xicota i Raval de
Can Xicota

Sala polivalent dels
Galliners

Divendres, 15

20.30 h

Pineda Feu

Dimarts, 19

19.30 h
20.30 h

Nucli urbà
Nucli urbà

Dimecres, 20

19.30 h
20.30 h

Nucli urbà

C.C. Palaudàries

C.C.: Centre cívic L.S.: Local social

HORA

BARRIS

Can Franquesa, Les
Oliveres, El Pla, El Pinar,
Can Merlès, Can Peret
Manent, La Serra-barri
Ballesta, veïnat Migdia i

* Vols ser patge reial?
Si tens entre 14 i 18 anys i vols fer de patge reial a la cavalcada de Reis del proper dia 5 de gener, posa't
en contacte amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt (tel.: 93 841 52 25, o bé a
l' a/e: ajuntament@llicamunt.net).

* Vacances de la Bibilioteca Municipal IES Lliçà
La Biblioteca Municipal IES Lliçà romadrà tancada per vacances de Nadal, del 22 de desembre fins al
8 de gener.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
EXPOSICIÓ I CONFERÈNCIA

Exposició:"Parlemnos"
Conferència: "El català,
una llengua per
conviure"

La conferència anirà a càrrec de
la lingüista Carme Junyent
Dia: dimarts 12 de desembre.
L'exposició es podrà visitar fins el
dia 21 de desembre, de dilluns a
divendres, de 17 a 19 h; i el
dissabte i diumenge, d'11 a 13 h.
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

ACTIVITATS

FESTA ANYAL

Paper maché, dibuix, pintura
acrílica, construcció de titelles,
collarets, etc. A partir de 6 anys

Dia: diumenge 3 de desembre
Informació: tel. 93 841 45 33
Organitza: Ateneu L'Aliança

Manualitats per a nens
i nenes

Dia: dimecres
Informació i inscripcions: per a
més informació sobre l'inici del
curs truqueu al Centre Cívic
Palaudàries (tel.: 93 864 60 10)
Hora: de 17.30 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Preu: 15 euros

3r Concurs de
Fotografia Memorial
Joan Soley 2006

Dia: divendres 15 de desembre
Hora: 20 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports

LES ENTITATS
PROPOSEN:
"Com prevenir el
consum de drogues i
altres conductes de
risc?"
Formador: Isidre Marías

Data: dimecres 29 de novembre
Lloc: CEIP Sant Baldiri
Horari: 20.30 h
Organitza: AMPA Sant Baldiri i
el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya

ACTIVITATS

Manualitats per a adults

RACÓ DEL CONTE

Dia: dilluns
Informació i inscripcions: per a
més informació sobre l'inici del
curs truqueu al Centre Cívic
Palaudàries (tel.: 93 864 60 10)
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Preu: 15 euros

A càrrec de la companyia La
Vaina

Paper maché i pintura sobre
seda

JOC

Quinto de Nadal

Amb motiu del 30è aniversari de
l'Esplai, el Quinto tindrà un regal
especial
Dia: dilluns 25 de desembre
Horari: 18 h

XERRADA-TALLER

LLIURAMENT DE PREMIS I
INAUGURACIÓ D'EXPOSICIÓ

Joc de pistes

"Una de bruixes i de
pirates"

Data: divendres 1 de desembre
Horari: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: les AMPA dels quatre
CEIP

Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Grup d'Esplai

ACTIVITAT

Casal de Nadal

Hi ha d'haver un nombre mínim
de places per a que es realitzi
el casal

Dia: 27, 28 i 29 de desembre; i 2,

3, 4 i 5 de gener.
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
Lloc: Esplai
Preus: tots els dies:70 euros per
a nens i nenes del Casal diari i
80 euros per a la resta
(suplement de 5 euros per dinar);
1 dia: 15 euros (suplement de 2
euros per dinar).
Organitza: Grup d'Esplai

