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Lliçà cap amunt
Ara fa un any es varen iniciar els treballs
durbanització dels barris de Pineda Feu i el Pinar.
El mes de juliol estrenàvem els dos primers
carrers, Orenetes i Guatlla, i es començaven a
visualitzar les característiques de lobra que
havíem dissenyat.
El CAP de Lliçà està situat dins aquests barris,
en la zona que toca a la carretera de Granollers.
Com tots coneixeu ha estat, des del primer dia,
ara fa més de 10 anys, sense accessos asfaltats,
amb un pas precari pel servei que shi ha de
donar, dassistència mèdica en tot tipus de
situació.
En un municipi com el nostre, de població
dispersa, el fet que el centre mèdic de referència
tingui un bon accés és una de les necessitats
primeres per que el servei tingui una mínima
comoditat.
El nou accés permet arribar en vehicle privat, a
través de mateixa cruïlla, al costat de la benzinera.
Sha previst una zona daparcaments amb
capacitat per uns 45 cotxes. També sha configurat
el vial de manera que no hi podran estacionar
vehicles pesats, que posarien en problemes tots
els serveis que shan soterrat.
Sha previst també un generós pas per vianants
que connecta la carretera, amb la parada d
lautobús, i la porta del centre.
LAjuntament ha assumit el cost del nou accés,
que puja uns 125.000 euros. Aquestes obres han
consistit amb el soterrament de tots els serveis:
electricitat i telèfon, la implantació de nous serveis
com el gas natural i lenllumenat públic, i la
substitució del servei daigua potable. Sha optat
per fer una sola plataforma, amb una banda de
llambordes que diferencien lespai dels vianants
del dels vehicles.
En breu es pintaran ja les places daparcament
i es senyalitzaran els sentits del trànsit i es
posaran els fanals de lenllumenat públic. També
es plantarà larbrat i es col·locaran les jardineres
que han de rematar el conjunt.
Aquesta nova fase de lobra durbanització
visualitza ja per tots els usuaris del centre mèdic
lavenç daquesta complexa obra.
Finalment, en poques setmanes, podrem gaudir
dun accés, passeig i aparcament còmode i
equipat davant del nostre CAP. Podrem oblidar
la incomoditat que fins ara representava arribar
a aquest equipament havia tingut.
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ASFALTAT EL VIAL
D'ACCÉS AL CAP
L'Ajuntament ja ha asfaltat
el vial que va de la
gasolinera de la cruïlla al
Centre d'Atenció Primària
(CAP), on també s'han
habilitat aparcaments.
 Aquesta obra forma part
de les d'urbanització dels
barris de Pineda Feu i el
Pinar.
 L'obra estava prevista per
a més endavant, però s'ha
avançat en considerar-se
prioritària a causa de
l'accés al CAP.

COMENCEN LES
OBRES DEL NOU
CASAL D'AVIS
L'Ajuntament ha iniciat les
obres de construcció del
nou Casal d'Avis, situat en
una part de l'edifici
municipal del carrer de
Folch i Torres.
 Les obres han començat
amb els enderrocs
pertinents i l'estructuració
del nou edifici.

TREBALLADORS I
REGIDORS
MUNICIPALS
OPINEN SOBRE LA
DISTRIBUCIÓ
D'ESPAIS DEL NOU
AJUNTAMENT
L'Ajuntament ha donat la
possibilitat als treballadors
i regidors municipals
d'opinar sobre la distribució
d'espais del nou edifici del
consistori, conscient que
són ells qui ocupen les
intal·lacions i en coneixen
les dificultats.
 Recordem que en una
part de l'equipament
municipal del carrer de
Folch i Torres es
desenvoluparà el projecte
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del nou Ajuntament.
 Així doncs, l'Ajuntament
va dur a terme un procés
participatiu amb els
treballadors i regidors, que
va constar de dues fases:
una enquesta i uns tallers.
 El resultat d'aquest
treball es farà arribar a
l'equip redactor del
projecte perquè hi incorpori
les aportacions adients.
 Els participants rebran
una explicació de les raons
que han portat a incorporar
o rebutjar les diferents
aportacions.
 Segons l'equip de govern,
el creixement de Lliçà
d'Amunt fa que l'actual
Ajuntament sigui
insuficient per atendre les
necessitats dels ciutadans
i ciutadanes amb la qualitat
que requereixen. Per això,
es fa necessari un altre
Ajuntament que reuneixi
les prestacions òptimes per
oferir adequadament els
serveis municipals.
 En els últims anys, el
creixement que han sofert
moltes poblacions,
especialment les de
l'entorn de l'àrea
metropolitana, ha fet que
molts pobles i ciutats hagin
tingut la mateixa necessitat
que nosaltres de canviar
l'Ajuntament. Hi ha moltes
experiències d'aquest
tipus, però l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt és el primer
que està desenvolupant el
projecte mitjançant un
procés participatiu amb els
interessats més directes:
les persones que hi
treballen.
 Aquest procés
participatiu forma part del
Pla de participació
ciutadana de Lliçà d'Amunt
que la Generalitat i la
Diputació han subvencionat
a l'Ajuntament.

COMENCEN LES
OBRES DE L'EDIFICI
DEL CEIP ROSA
ORIOL
Les obres de construcció
de l'edifici del CEIP Rosa
Oriol, situat a la centralitat
de la Serra, ja han
començat. Aquesta escola,
des que es va inaugurar,
funciona amb mòduls
prefabricats.
 A mitjan desembre es va
fer l'acte de
replantejament, amb
l'arquitecte i representants
de la Generalitat i
l'Ajuntament, per
comprovar sobre el terreny
la concordància dels
plànols.
 L'acte de replantejament
dóna el tret de sortida a
l'inici de les obres. Abans,
però, s'ha vallat el terreny
on ha d'anar ubicat l'edifici,
s'han deixat lliures els
aparcaments i reubicat les
entrades a l'escola.

DESVIAMENT DE
CLAVEGUERAM A
LA SERRA
L'Ajuntament ha hagut de
desviar les canonades del
clavegueram que passaven
just per sota del terreny on
s'ha de construir l'edifici
del CEIP Rosa Oriol, a la
centralitat de la Serra.
 Per iniciar la construcció
de l'escola, la Generalitat
demanava que els terrenys
estiguessin lliures.

NOVA PSICÒLOGA
MUNICIPAL A LES
ESCOLES
Després de les vacances
de Nadal, el curs escolar
es reprendrà amb una nova
psicòloga municipal: Ester
Esmeralda.
 L'Ajuntament ha
seleccionat una nova
psicòloga per a les escoles
després de la sol·licitud
d'excedència d'un any de
la que ho era fins ara, Olívia
Mancho.

L'AJUNTAMENT
ORGANITZA UN
CICLE DE
CONFERÈNCIES
SOBRE LA GUERRA
CIVIL ESPANYOLA
L'Ajuntament ha organitzat
un cicle de quatre
conferències d'història, que
repassarà els principals
esdeveniments de la
guerra civil espanyola.
 Segons el regidor de
Cultura, Josep Camps, les
conferències se centraran
més en els aspectes
humans que en els polítics.
 Les conferències,
algunes amb
acompanyament
audiovisual, tindran lloc els
quatre divendres del mes
de febrer, a les 19 h, a
l'Ateneu L'Aliança.
 Els conferenciants seran
Santi Cucurella, Assumpta
Montellà, Joan Garriga i
Toni Segura, reconeguts
historiadors i especialistes
en el tema.
 Les conferències
tractaran, més
concretament, sobre la II
República (naixement,
encerts i errors), la
Maternitat d'Elna i la
Guerra civil al Vallès
Oriental.
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II MOSTRA D'ART
JOVE
La II Mostra d'Art Jove
tindrà lloc el proper
dissabte 27 de gener, a
partir de les sis de la tarda,
a l'Ateneu L'Aliança.
Diverses actuacions de DJ
i músics locals s'afegiran
a la Mostra. El mateix
dissabte, a la nit, com a fi
de festa, hi haurà els
concerts gratuïts dels
grups The Talibans i
Diguena Voy Bogadé.
 Aquesta mostra pretén
ser un aparador de les
creacions artístiques
d'alguns joves del municipi,
que exposaran les seves
obres.
 Es tracta d'una mostra
multidisciplinària, i engloba
diferents tècniques com la
pintura, el dibuix manga,
les creacions en 3D, les
creacions en vídeojocs i la
pintura artística d'ungles.
 Hi participaran un total
de set joves artistes locals.
Alguns, més endavant,
exposaran individualment
a l'Espai Jove El Galliner.

URBANITZACIÓ DEL
CAMÍ DE CAN
RIERETA
Al principi de gener van
començar les obres
d'urbanització del camí de
Can Riereta, al barri de Can
Xicota, que enllaça la
carretera BV-1432, a
l'alçada de la rotonda, amb
el carrer Aneto d'aquest
barri.
 Les obres consisteixen
en l'asfaltatge de la
calçada, de 5 metres, i la
construcció d'una vorera
d'un metre per als vianants
i d'una cuneta per recollir
les aigües pluvials. També
es replantaran arbres en
tot el recorregut.

ACTUALITZACIÓ DE
LES TARIFES DEL
TRANSPORT
PÚBLIC DE L'ANY
2007
L'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) va
aprovar les tarifes del
transport públic que
regiran el Sistema Tarifari
Integrat a partir de l'1 de
gener de 2007.
 L'increment aprovat de
la tarifa mitjana ponderada
per als títols integrats ATM
és del 3,52% i per al conjunt
del sistema (afegint-hi els
títols propis dels operadors
i principalment el bitllet
senzill) l'augment és del
3,65%.
 L'any 2007, per cada
viatge realitzat l'usuari
abonarà una mitjana de
0,65 euros (IVA inclòs) que
suposa un increment de 2
cèntims respecte les tarifes
de l'any passat.
 Així doncs, enguany, en
els títols d'1 zona, el bitllet
senzill costa 1,25 euros i la
T-10, 6,90 euros.
 Cal dir, però, que els títols
del 2006 encara són vàlids
fins al 31 de gener, menys
la T-Trimestre, que ho és
fins al 31 de març.

LLIÇÀ D'AMUNT
RECAPTA MÉS DE
MIL EUROS PER A
LA MARATÓ DE TV3
L'Ajuntament va organitzar
dues activitats perquè els
lliçanencs poguessin
col·laborar amb diners a la
Marató de TV3 d'enguany
per ajudar en la
investigació contra el dolor
crònic. En total, es van
recollir 1.127,95 euros.
 La recaptació del servei
de transport urbà del
municipi del dijous 14 de
desembre va anar

destinada íntegrament a la
Marató. Prop de 900
persones van agafar els
busos urbans i la recaptació
va ser de 544,25 euros. Els
lliçanencs també van poder
fer aportacions, els dies 16
i 17 de desembre, a
l'estand de l'Ajuntament de
la Fira de Nadal, on es
venien números per al
sorteig d'una panera; la
recaptació de la venda
d'aquests números,
destinada a la Marató, va
ser de 583,70 euros.

LLIÇÀ SOLIDARI
COL·LABORA AMB
L'EQUADOR
Lliçà Solidari ha triat un nou
projecte per col·laborar
aquest any: la creació d'un
centre de producció
radiofònica a Macas
(Equador).
 En la línia dels darrers
anys, el projecte escollit
està relacionat amb
persones empadronades a
Lliçà d'Amunt i que
provenen d'altres
nacionalitats. Anteriorment
ja s'havia col·laborat amb
el Marroc i Bolívia, i
enguany es farà amb
Equador.
 El projecte d'enguany
contempla la posada en
marxa d'un centre de
producció radiofònica amb
enfocament comunitari i la
capacitació de l'equip
redactor, a partir del qual
es doti a la població de
Macas (a la regió
amazònica) d'un espai de
comunicació social eficaç
que contribueixi al
desenvolupament,
promoció i difusió de
l'educació, salut, drets
humans, resolució de
conflictes, rescat de valors,
art i cultura en general, en
benefici de 113.000 colons
mestissos i de l'ètnia shuar
que viuen a la zona.
 Al llarg d'aquest any, Lliçà
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Solidari, amb la
col·laboració de
l'Ajuntament, organitzarà
diferents actes per recollir
diners per al projecte, com
el Sopar Intercultural, que
tindrà lloc a mitjan mes de
maig.
 Les escoles del nostre
poble també organitzen
cada any la Setmana
Solidària, durant la qual
parlen del projecte i
organitzen una festa per
recaptar diners.

Salgot, Mas Bo, Can Lledó,
Can Roure, Palaudalba i
Can Rovira.

UN EQUIP
LLIÇANENC
GUANYA UNA
COMPETICIÓ
TECNOLÒGICA
ESTATAL

Les famílies que tinguin el
carnet d'usuari de la
deixalleria emplenat durant
l'any 2006 el poden
presentar a l'Ajuntament
fins al 31 de març i
sol·licitar la bonificació del
15% de la taxa de residus
del 2007.
 També ja es pot demanar
el nou carnet del 2007, per
segellar-lo quan s'utilitzi
aquesta instal·lació durant
l'any. Cal segellar deu
caselles de manera
repartida tot l'any, per
evitar que algú es vulgui
beneficiar de la bonificació
concentrant les deu visites
en un o dos mesos. Si una
família visita molt la
deixalleria, no cal que li
segellin una casella cada
vegada que hi va, ho pot fer
una vegada al mes fins a
emplenar les deu caselles.
 Enguany es construirà
una segona deixalleria a la
centralitat de Palaudàries,
al camí de Palau-Solità i
Plegamans, que permetrà
un accés més fàcil i
còmode a tots els veïns i
veïnes dels barris de Can

 L'equip lliçanenc ha
comptat amb el suport de
l'Ajuntament.

KARATEQUES
LLIÇANENCS
PARTICIPEN EN
DIFERENTS
CAMPIONATS

 D'altra banda,
l'Ajuntament aporta una
quantitat de 17.500 euros
a aquest projecte.

BONIFICACIONS
PER A L'ÚS DE LA
DEIXALLERIA

el Campionat Europeu, que
es farà a mitjan mes de
maig a Noruega, amb els
millors equips de cada país,
no només europeus sinó
també d'Àfrica, Austràlia,
Àsia i Amèrica.

L'equip Els Segadors
DN'APS, de Lliçà d'Amunt,
va guanyar el Desafiament
First Lego League, una
competició internacional de
robòtica per a nens i nenes
de 9 a 16 anys, que es
desenvolupa
simultàniament a més de
30 països. A Espanya,
aquesta competició, oberta
al públic, es va fer, per
primera vegada, el passat
17 de desembre, a l'Auditori
del Cosmocaixa de
Barcelona.
 L'equip lliçanenc, format
per una colla d'amics, va
ser el guanyador absolut de
la competició, en què
participaven equips formats
majoritàriament per
escoles i instituts de
Catalunya i l'estat Espanyol.
Els Segadors DN'APS es
van endur el trofeu al millor
robot.
 Aquesta competició
estimula el coneixement de
la ciència, a més de la
col·laboració entre els
participants.
 Proclamar-se
guanyadors, obre les portes
a l'equip lliçanenc per
participar -si
aconsegueixen el
finançament necessari- en

L'entitat lliçanenca de
karate Shorin-Ryu va
participar, el passat 26 de
novembre, en el XI
Campionat de Katas Sant
Sadurní.
 Les karateques
lliçanenques Aida Xavier i
Noemí Rodríguez es van
classificar en segon i tercer
lloc, respectivament, de la
seva categoria. La resta de
competidors del club de
Lliçà van obtenir quarts i
cinquens llocs.
 D'altra banda, el club de
karate lliçanenc també va
participar en el Campionat
de Catalunya de
Kiokushinkay, que va tenir
lloc el passat 3 de
desembre a Sant Joan
Despí.
 En aquest darrer
campionat, el resultat dels
competidors del club
Shorin-Ryu van ser els
següents:
- en la modalitat de Katas:
mixte fins a 7 anys: Antonio
Silva (2n); masculí 12-13
anys: Daniel Pérez (2n)
- en la modalitat de Kumite:
masculí 12-13 anys: Daniel
Pérez (3r); femení 12-13
anys: Noemí Rodríguez
(1a). La resta de
competidors del club van
situar-se en quarts i
cinquens llocs en diferents
modalitats i categories.

ple extraordinari del dijous 21 de desembre
1.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla general de
reordenació del sector discontinu de
Can Montcau-Can Malé:
Pels motius que s'especifiquen en els
informes emesos per l'Arquitecte municipal
i l'advocat José-Luís Pérez López i que
consten a l'expedient, el Ple va acordar
desestimar sis de les dotze al·legacions i
estimar parcialment les altres sis
al·legacions, i va aprovar provisionalment
la Modificació puntual del vigent Pla
General del sector discontinu de Can
Montcau-Can Malé. També va aprovar els
annexos als Convenis urbanístics
formalitzats per l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt amb les companyies mercantils
Diknah, SL i Punto Fa SL, Sociedad
Unipersonal, que desenvolupen l'activitat
comercial sota la marca MANGO, de data
27 d'octubre de 2006; i amb les companyies
mercantils BiokiT, SA i Malé Estudios e
Inversiones, SL, Unipersonal, de dates 7
de febrer de 2005 i de 6 de febrer de 2006.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
classificar les al·legacions presentades en
quatre grups per poder explicar el contingut
i la consideració tècnica i jurídica que han
merescut. En primer lloc, va parlar de les
presentades pels ajuntaments de Lliçà de
Vall i de Canovelles, i pels grups municipals
de CiU de l'Ametlla del Vallès, Canovelles
i Lliçà d'Amunt. Aquestes al·legacions
defensaven que la proposta viària vulnera
el Pla d'Infraestructures del Transport de
Catalunya, que no és competència
municipal, que perjudica Santa Eulàlia i
Bigues i que no està justificada. Per contra,
els informes tècnics defensen que és una
proposta que no contradiu el Pla
d'Infraestructures -que és esquemàtic- ni
la competència de la Generalitat per
aprovar, i que és una part essencial de la
reordenació. D'altra banda, Miralles va
recordar que els Ajuntaments de Santa
Eulàlia i de Bigues no han al·legat en contra
i que el tram de Lliçà de Vall pot tenir
solucions diverses, que s'estan discutint.
En segon lloc, va parlar de les al·legacions
presentades pels ajuntaments de Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells i pel
grup municipal de CiU de Santa Eulàlia i
va informar que s'acceptaven parcialment
i que, com ells defensen, la modificació ha
d'anar associada amb l'aprovació d'una
sortida a la C-17 des del nord de la Vall del
Tenes. En tercer lloc, el regidor de Territori
va informar que d'entre les tres al·legacions
presentades per particulars se n'estimaven
parcialment dues i es desestimava la
tercera. En quart i darrer lloc, el regidor
va explicar l'al·legació presentada per
l'empresa Biokit, que ha estat estimada
quasi totalment, pel fet que es tracta de
punts que ja es recullen en els convenis
urbanístics vigents i que simplement es
reafirmen, excepte en la pretensió que no

els pertoca assumir les càrregues
d'urbanització en el seu sector, cosa que
s'entén contrària a llei.
En el seu torn de paraula, CiU va jutjar el
procediment d'incorrecte argumentant que
s'havia disfressat una modificació puntual
de proposta i que no es pot modificar una
previsió d'infraestructura que depèn del
Pla d'Infraestructures del Transport de
Catalunya. També va dir que aquesta
modificació altera la reserva de terrenys
que té Lliçà de Vall i que no és veritat que
els pobles veïns se'n congratulin. A més,
va remarcar que aquesta modificació no
és substancial per tirar endavant la
implantació de Mango.
Per la seva banda, el PSC també va titllar
de falsa l'afirmació que els pobles veïns
troben bé el canvi de traçat de l'autopista
del Tenes i, fins i tot, va dubtar del preacord
amb la Generalitat en aquest mateix tema
que, d'altra banda, no els queda clar que
preservi la plana del Tenes. També va dir
que creia que la única finalitat d'aquesta
modificació puntual és que Mango tingui
una carretera al costat de les seves
instal·lacions. I va esmentar la falta de
participació ciutadana en aquest tema.
El PP va qüestionar la idea d'haver unit el
conveni amb Mango amb el canvi de traçat
de l'autopista del Tenes perquè per al tema
de les vies de comunicació hi hauria d'haver
consens entre els municipis veïns. Aquest
partit també va titllar els pressupostos del
2007 d'irreals pel fet d'estar vinculats a la
signatura del conveni amb Mango.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va
contestar les intervencions de l'oposició.
deixant clar que aquesta modificació
puntual és una proposta de l'Ajuntament,
no pas de Mango, que només té com
objectiu l'interès públic de preservar la
plana agrícola de Lliçà i que no qüestiona
les competències de la Generalitat per
aprovar. També va refermar-se en la bona
entesa amb els pobles situats al nord de
la vall del Tenes, que les al·legacions
demostren. Miralles va informar de les
reunions que s'estan mantenint amb la
Generalitat i la resta d'ajuntaments de la
vall del Tenes i va manifestar que aquest
és el marc i el procediment correcte, i que
avança per bon camí. El regidor de Territori
també va remarcar que el pressupost del
2007 era absolutament transparent al
respecte i que l'equip de govern actual mai
no ha contret ni contraurà obligacions
econòmiques si no hi ha crèdit, cosa que
abans no passava. Finalment, pel que fa a
la participació ciutadana va recordar que
es va fer un procés públic de participació,
que s'ha informat per escrit als participants
i al conjunt de la ciutadania en cada etapa
de les negociacions i que s'ha fet una sessió
informativa i de debat prèvia al Ple.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP: EN
CONTRA

ple extraordinari del dijous 21 de desembre
2.- Aprovació inicial de la Modificació
del Pla General pel canvi de
qualificació i ús de la parcel·la del
número 47 del carrer de Can Farell:
El Ple va aprovar inicialment la modificació
del vigent Pla general, pel que al canvi de
qualificació i ús de la parcel·la situada al
carrer de Can Farell, núm. 47. L'Alcalde,
Joaquim Ferriol, va explicar que aquesta
parcel·la estava qualificada de zona
d'equipament privat ja que s'hi havia de
construir una residència geriàtrica. Aquesta
construcció, però, ja no és viable degut a
un canvi en els condicionaments mínims
per a usos sanitaris pel que fa a dimensions
i localització. Per això, es proposava al Ple
de recuperar-ne la qualificació urbanística
original, residencial aïllada, que hi permeti
l'habitatge unifamiliar, igual que a l'entorn.
UNANIMITAT

3.- Autoritzar l'Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà
(AMTU) a representar a l'Ajuntament
en el desenvolupament del conveni
entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, l'ATM
i l'AMTU per a la millora del
transport públic urbà:

Generalitat, l'Autoritat del Transport
Metropolitià (ATM) i l'Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà (AMTU),
l'objecte del qual és la millora del transport
públic col·lectiu urbà dels municipis
associats a l'AMTU. L'expressada
autorització s'enten tan àmplia en dret com
sigui menester, en el marc dels drets i
obligacions que es recullen en el conveni
de referència.
L'Alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
és necessari un acord del Ple perquè
l'AMTU pugui actuar en representació de
l'Ajuntament davant de la Generalitat i
l'ATM per aconseguir que els municipis
associats a l'AMTU, com el nostre, es
beneficiïn de més ajuts per a la millora del
transport urbà, segons un conveni signat
entre aquests tres organismes. L'alcalde
va destacar que Lliçà d'Amunt està molt
ben posicionat per rebre aquestes
subvencions, les quals depenen del bon
funcionament i del cost del transport urbà
del municipi, entre altres criteris.
UNANIMITAT

El Ple va acordar d'autoritzar a l'Agrupació
de Municipis amb Transport Urbà (AMTU)
per tal que representi l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, als efectes que s'estableixen en
el pacte segon, lletra A), paràgraf 1., del
conveni formalitzat el dia 27 de juliol de
2006, entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la

* Lliçà d'Amunt, imatge dels cupons de l'ONCE:

Els cupons de l'ONCE per al sorteig del dilluns 15 e gener portaran una imatge de Lliçà d'Amunt.

* Nova Junta del Casal d'Avis:

Integrants: Carme Pujol (repeteix de presidenta); Jesús Grau (nou secretari), Jesús Casas (repeteix de
tresorer); i com a vocals: Antonia Martínez i Ascensión Oivan, que repeteixen, i Mariona Egea, que s'incorpora.

* II Concurs d'aparadors:

Comerç guanyador: Carnisseria Tarabal. Premi: sopar al restaurant La Tartiflett i entrades per a l'espectacle
"Secrets compartits" del cicle Muda't.

agenda
L'AJUNTAMENT PROPOSA:

LES ENTITATS PROPOSEN:

EXPOSICIÓ

ACTIVITAT

Amb creacions artístiques multidisciplinàries
d'alguns joves del municipi. A més, a la tarda,
actuacions de DJ i músics locals i, a la nit,
concerts dels grups The Talibans i Diguena
Voy Bogadé.

Bar musical. A més, l'Aliança reemprendrà
altres activitats com discoteca, cineclub,
gastronomia, etc.

II Mostra d'Art Jove

Concerts en directe

Dia: dissabte 27 de gener
Lloc: Ateneu L'Aliança
Horari: a partir de les 18 h

Dies: dijous. Inici: 18 de gener
Hora: 22.30 h
Lloc de sortida: Ateneu L'Aliança
Informació: Ateneu L'Aliança (tel. 93 841 45 33)
Organitza: Ateneu L'Aliança
VISITA GUIADA

Palau de la Generalitat de
Catalunya

Amb esmorzar a Vallirana, visita a la basílica
del Tibidabo i dinar i ball a Òdena.
Dia: dissabte 20 de gener
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Preu: 35 euros
Informació i inscripcions: Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal d'Avis

CICLE DE MEMÒRIA HISTÒRICA
(CONFERÈNCIES SOBRE LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA)

"La II República a Catalunya"
A càrrec de Santi Cucurella.
Dia: divendres 2 de febrer
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança

"MUDA'T" (CICLE DE MÚSICA, DANSA I
TEATRE)

"Secrets compartits"

Amb Joel Joan i Gerard Quintana.
Dia: dissabte 24 de febrer
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda d'entrades anticipades: Ajuntament, a
partir del dia 1 de febrer
Preu: socis de l'ateneu i entrades anticipades:
15 euros; entrades a taquilla: 18 euros; menors
de 18 anys: 12 euros
Més informació: 93 841 52 25;
cultura@llicamunt.net; Ateneu L'Aliança (c.
de L'Aliança, 17)

ESPECTACLE INFANTIL

"Els nens de la meva escala"

Titelles a càrrec de la companyia Teatre Nu.
Dia: diumenge 21 de gener
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança
FESTA

Sant Antoni Abat
Dia: diumenge 28 de gener
Programació:
- de 8 a 10 h, al Pinar de la Riera: Esmorzar per
als participants (novetat d'enguany)
- de 10 a 14.30 h, al Pinar de la Riera: Mostra
de Bestiar
- 12 h, a la plaça de l'Església: Benedicció i inici
de la cercavila
- finalitzada la cercavila, al Pinar de la Riera:
Refresc
- 19.30 h, a l'Ateneu L'Aliança: Concert amb
l'orquestra Rosaleda
- seguidament, a l'Ateneu L'Aliança: Ball
* Recorregut de la cercavila: plaça de l'Església,
Anselm Clavé, Aliança, Folch i Torres, Tenes,
Països Catalans, València, Anselm Clavé, Països
Catalans i Pinar de la Riera
Organitza: Comissió de la Festa de Sant Antoni
i Cooperativa La Lliçanenca

