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L'AJUNTAMENT CONVOCA UN
CONCURS PER ADJUDICAR LES
OBRES D'URBANITZACIÓ DEL
POLÍGON INDUSTRIAL TENES
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de maig, va aprovar la convocatòria
d'un concurs per a l'adjudicació de les obres
del Projecte d'urbanització del polígon
industrial Tenes.
• Aquest projecte inclou dos subprojectes:
l'endegament de la llera del riu Tenes per
evitar inundacions a la zona i la connexió del
polígon industrial amb la carretera de
Granollers.
• El regidor de Territori, Medi Ambient i
Promoció Econòmica, Ferran Miralles, va
explicar que s'està treballant en les quotes
d'urbanització i que s'havia fet una sessió
informativa sobre el projecte on havia respirat
un "bon clima".
• Segons Miralles, les previsions són
d'aprovar l'adjudicació de l'obra en el proper
Ple i de començar les obres a l'octubre.
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S'ASFALTEN ALGUNS CAMINS
ENTRE BARRIS
Ja s'han asfaltat el camí entre Ca l'Artigues
i Can Farell i el camí de Can Magrana, que
uneix els barris de Can Costa i Pinedes del
Vallès. També s'han asfaltat el carrer de la
Cerdanya, dos trams del carrer d'Urgell i
un tram del carrer del Capcir, al barri de
Ca l'Artigues.
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EL PLE APROVA INICIALMENT EL
REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL
En la sessió ordinària del 27 de maig, el Ple
de l'Ajuntament va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic Municipal (ROM), que
està en exposició pública per un període de
30 dies, durant els quals es poden presentar
al·legacions i reclamacions; en el cas que
no n'hi haguessin, quedaria aprovat
definitivament.
• La regidora de Comunicació i Participació
Ciutadana, Marga Vilageliu, va explicar que
s'havien consensuat els continguts del ROM
amb tots els grups polítics municipals, s'havia
treballat amb la Federació d'Associacions de
Veïns i s'havia fet arribar a totes les entitats
del poble.
• Vilageliu va dir que aquest era un punt de
partida i que, a partir d'aquí, cal començar a
treballar la participació. La regidora va
manifestar la seva il·lusió per tirar endavant el
Consell Municipal de Participació Ciutadana
i tant de bo -va dir- es necessités ben aviat
un reglament de participació ciutadana, ja que
voldria dir que s'ha avançat en aquest aspecte.
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La Comissió Tècnica de l'Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà (AMTU) es
va reunir el passat 14 de maig a Lliçà
d'Amunt. Aquesta reunió, de caràcter
trimestral, reuneix a tots els tècnics i
responsables municipals de transports per
tal de presentar i discutir temes relacionats
amb aquest servei. Hi van assistir
representants de 18 dels 25 municipis
adherits, a més del president de l'AMTU,
Antoni Prunés. L'alcalde de Lliçà d'Amunt,
Joaquim Ferriol, i el primer tinent d'alcalde,
Miquel Ballester, els van donar la
benvinguda.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

L'ESCOLA DE MÚSICA TINDRÀ
UNS 175 ALUMNES EL PROPER
CURS

L'EQUIP FEMENÍ DEL CLUB DE
CÚRLING SPORTING L'OLLA,
CAMPIÓ D'ESPANYA

Segons el resultat de les preinscripcions,
l'Escola Municipal de Música L'Aliança
comptarà amb 174 alumnes el curs vinent,
distribuïts entre els diferents cursos.

L'equip femení del club lliçanenc es va
proclamar campió de la segona edició dels
campionats d'Espanya de cúrling, celebrats
el cap de setmana del 21 al 23 de maig a
Puigcerdà. D'aquesta manera, va revalidar el
títol que ja havia aconseguit l'any passat. Les
lliçanenques es van imposar amb autoritat
als equips de Jaca, Vitòria i Puigcerdà.

• S'imparteixen els nivells de llenguatge
musical següents: tres nivells de grau inicial,
grau preparatori, tres nivells de grau elemental,
un nivell de grau mitjà i el curs d'adults.
• Els alumnes han triat els instruments
següents: clarinet, flauta travessera, piano,
percussió, violí, violoncel i guitarra. Encara hi
ha places de violoncel, saxòfon i percussió.
• Continuaran les tres orquestres de guitarres,
vent i corda, i el grup de combos i música
moderna.
• També continuarà el Curs de música
moderna on es pot fer guitarra elèctrica, baix
elèctric, bateria, teclat i combos.
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L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS
AMB TRANSPORT URBÀ ES
REUNEIX A LLIÇÀ

7

EL CANTANT LLIÇANENC DANIEL
MAS TREU UN VIDEOCLIP
El cantautor de Lliçà d'Amunt, Daniel Mas,
continua la promoció del seu primer CD.
Ara ha editat un videoclip amb el tema
principal del CD, Mundo de colores, un tema
que sona en algunes emissores de ràdio.
El videoclip es pot trobar a la botiga
Euromania del nostre poble, juntament amb
el CD i samarretes promocionals del cantant.
Daniel Mas, a qui els lliçanencs ja van poder
sentir en un concert a l'Ateneu L'Aliança,
busca algú que el representi, mentrestant
ho fa tot sol, la qual cosa l'ha portat fins i
tot a sortir al programa de tarda de TVE
"Cerca de ti".

• Aquest títol els dóna dret a competir com a
selecció espanyola en el proper campionat d'Europa
de cúrling que tindrà lloc a Sofia (Bulgària).
• L'equip masculí va quedar subcampió d'Espanya,
ja que va perdre la final contra Madrid, una final molt
disputada que es va haver de decidir en un extraend després d'arribar empatats al final de l'encontre.
Els altres rivals dels lliçanencs van ser els equips
CEVA de Viella, Hydra de Sant Sebastià, Igualada,
Jaca, Barcelona, Puigcerdà, Vitòria i CAEI de Viella.
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ÈXIT DELS ALUMNES DE L'AULA
ARTÍSTICA I EL TALLER D'ART
CA L'ESTEPER EN CONCURSOS
COMARCALS
Els alumnes de l'Aula Artística i del Taller
d'Art Ca l'Esteper participen en concursos
de l'especialitat artística que aprenen.
Darrerament, en el 17è Concurs de dibuix
Roura, on participaven 2.500 dibuixos de
32 escoles de la comarca, dos alumnes de
Lliçà d'Amunt van aconseguir premis: Marta
Domínguez, de 8 anys, alumna del CEIP
Països Catalans i del Taller Ca l'Esteper, va
aconseguir el segon premi, i Jaume García,
de 7 anys, alumne del CEIP Miquel Martí i
Pol i de l'Aula Artística, va aconseguir el
tercer premi, tots dos en la categoria aleví.
Per altra banda, la jove alumna de l'Aula
Artística, Rocío Vidal, va guanyar el primer
premi del 1r Concurs Còmic Manga de
Bigues amb el treball "New Police 2090".
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Nova ubicació: terrenys de l'antic
institut.

al bar del Girafoc.

21 h

Sopar popular.

23 h

DIMARTS 15 DE JUNY
23 h
Concert d'estàndards de jazz amb Dr. Trio,
Esther Condal (veu), Alfred Artigas (guitarra) i
Àlex Florez (contrabaix).

Un jamon para el mejor, el concurs que ha
traspassat fronteres, dirigit per l'inefable Esteban
Valdivieso, omplirà el vespre de les més insòlites
proves.

DILLUNS 21 DE JUNY
23 h

DIMECRES 16 DE JUNY
23 h
Breus, que no curts, II Mostra de
Curtmetratges del Girafoc, a càrrec de Sergi
Moreno.

DIJOUS 17 DE JUNY
23 h
Concert de baix elèctric solista i stick amb
Francesc Moreno, una nova proposta diferent
de música contemporània, un concert
sorprenent.

Concert de Relk. El grup d'Arenys de Munt, de
pop electrònic del Mediterrani, ja té dos discs
al carrer.

DIMARTS 22 DE JUNY
23 h

Flamenc amb José Gabriel Calderón (guitarra)
i Pepe Hoyos (cantaor), que faran un repàs als
cantes libres: granadina, fandango, cantes de
Levante, alguna bulería i molt més. Artistes
contrastats que han treballat amb Miguel Poveda,
José Mercé, Fosforito, Carmen Linares, etc.

DIMECRES 23 DE JUNY

Dj. Milui

Revetlla de Sant Joan:
21.30 h Sopar popular. Reserves al bar del
Girafoc al preu de 10 euros (8 euros per als
menors de 12 anys). Places limitades.
23 h Animació a tot l'espai amb O'Jarbanzo
Negro
00.00 h Cremada del Girafoc
00.30 h Concert amb 08001, grup del Raval
que barreja reggae, dub, rai, flamenc i electrònica.
El seu primer disc Raval ta joie és el resultat de
tota aquesta fusió. Tot seguit, O'Jarbanzo Negro
amb la seva marxa i festa, que ens deixarà en
mans del Dj. Krank.

DISSABTE 19 DE JUNY

DIJOUS 24 DE JUNY

DIVENDRES 18 DE JUNY
A partir de les 20 h i durant tot el cap de
setmana,
Dia de l'Aiguardent, es destil·larà aiguardent
per poder oferir un tast a tothom que vulgui
pujar a la planta superior del girafoc; assistiran
a la inauguració, a més de les autoritats locals,
el reconegut subcomissari europeu de Torres i
Atalaies, Sr. Brindino Apósito Di Orgo.

23 h

A partir de les 18 h
III Mercat de l'Intercanvi. Munta la teva pròpia
paradeta i podràs intercanviar objectes sense
fer córrer euros. Una cartellera anunciarà els
diferents materials i coses susceptibles de canvi.
L'organització aportarà les taules necessàries
per poder muntar la paradeta.

Tot acabarà ja de dia quan es treurà la cassola
d'estofat que s'haurà fet dins del Girafoc.

A + A +...

Jornada Gastronòmica (artilugi sorpresa)
Un peculiar artilugi permetrà fer un sopar popular.
Tot això és un secret que es desvelarà el mateix
dia. Les places són limitades i es poden reservar

- Cada tarda, a partir de les 18 h, hi ha tallers
per a tothom que col·labori i participi en la
construcció i el guarniment del Girafoc. Es poden
portar fustes de rebuig al recinte del Girafoc.
- Curset de fer pa a càrrec de Pep Salsetes.
Del dimecres 16 al dissabte 20 de juny, de 18.30
a 20.30 h. Inscripcions al bar del Girafoc al preu
de 15 euros.
- Servei de bar.
- A l'Espai Carpa: cinema, Djs., Eurocopa de
futbol, etc.
- Torneig de voleibol mixt: inscripcions al tel.
629432326; gratuït.

Organitzen: Entropia i Ajuntament

Per a més informació: www.girafoc.org

23 h
El Sobrino del Diablo, grup satíric. Aquesta
vegada, "el sobrino" farà gala del seu peculiar
humor amb la seva banda al complet.

DIUMENGE 20 DE JUNY
A partir de les 19 h

* Concurs públic per a la concessió del bar del Viu l'Estiu:

La majoria d'activitats de la programació del Viu l'Estiu, que tindrà lloc durant el mes de juliol, es desenvoluparan
en el mateix espai on s'haurà fet el Girafoc, els antics terrenys de l'institut. L'Ajuntament ha convocat un concurs
públic per a la concessió del bar que hi haurà en aquest espai durant aquest mes d'activitats d'estiu. Les bases
es poden consultar a l'Ajuntament.

* Propers períodes de matriculació escolar:

- Escola de Música: del 28 de juny al 2 de juliol. Durant el mes de setembre s'obrirà un nou període de matriculació
per cobrir places vacants.
- Ensenyaments postobligatoris, de règim general i d'arts plàstiques i disseny: del 30 de juny al 7 de juliol

* Període de preinscripció universitària:
fins al 5 de juliol

* Propera visita de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:

Lliçà en 5 minuts

dijous 17 de juny, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.
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CALENDARI DE FESTES DE BARRI

FESTA DE BARRI A CAN FARELL

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

25, 26 i 27 de juny

DIVENDRES 25 DE JUNY
18 h

DIAPOSITIVES A LA
FRESCA

2, 3 i 4 de juliol

Concurs de pintura infantil. Tema: Festes de
barri.

EXPOSICIÓ DE JAUME
TUSELL

19 h

Dibuixos, auques i
caricatures.

"Fotografia de muntanya".
Xerrada didàctica basada
en els 30 anys
d'experiència de l'autor en
fotografia professional de
muntanya. A càrrec de
Jaume Altadill.

Can Farell
Mas Bo

23 de juny

Can Rovira Nou

23 de juny

Ca l'Artigues - Revetlla de Sant Joan

2, 3 i 4 de juliol
Ca l'Artigues

3 de juliol
L'Aliança

9, 10 i 11 de juliol
Can Salgot

10, 11, 17 i 18 de juliol
Can Rovira Vell

16, 17 i 18 de juliol
Ca l'Esteper

Inauguració de les festes.

19.15 h
Inauguració de l'exposició de pintura a l'oli.

10.30 h
Cinema a la fresca. Pel·lícula: Hermano oso.

12.30 h
Ball popular amb Dj Joan.

DISSABTE 26 DE JUNY
8h

Passejada popular fins a l'església (anar i
tornar) amb refrigeri per als participants.

9h

2a Gran melé de petanca.

18.30 h

Xocolatada popular i pallassos (grup
Mascarada).

22 h

Sopar popular.

23.30 h

17 i 18 de juliol
Can Xicota

Ball amb el grup Choffers. A la mitja part del
ball, hi haurà taller d'animació de ball i cançons
sorpresa.

17, 18, 23, 24 i 25 de juliol

DIUMENGE 27 DE JUNY

Palaudalba

24 de juliol
La Sagrera

30 i 31 de juliol i 1 d'agost
Can Rovira Nou

6, 7 i 8 d'agost
Can Roure

13, 14 i 15 d'agost
Pinedes del Vallès

13, 14 i 15 d'agost
Can Costa

13 h

Gran festa de l'escuma.

19 h

Actuació del Ball de Gitanes.

21 h

Lliurament de premis del concurs de pintura,
sorteig d'un DVD i fi de festa.

Dies: DEL 16 AL 30 DE JUNY
Lloc: Pavelló d'Esports

AUDICIONS
D'INSTRUMENTS A
L'ESCOLA DE MÚSICA
Per als pares dels alumnes
de l'Escola Municipal de
Música L'Aliança, però
obertes a tothom.
Properes audicions:
Dimarts 15,
a les 19 h: percussió i clarinet
a les 20 h: guitarra
Dimecres 16,
a les 18.45 h: flauta
a les 19.45 h: piano
Dijous 17,
a les 19 h: violí
Lloc: Escola Municipal de
Música L'Aliança

FESTIVAL DE CLOENDA
DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES DEL
GIMNÀS DEL PAVELLÓ
Hi haurà exhibicions
d'aeròbic, steps, gimnàstica
de manteniment, tai-txi,
country, jazz, etc.
Dia: DIVENDRES 18 DE JUNY
Hora: 19.30 h
Lloc: Pavelló d'Esports

TORNEIG DE 24 H DE
FUTBOL SALA
Horari: DEL DIVENDRES 25
DE JUNY A LES 20 H AL
DISSABTE 26 DE JUNY A
LES 21 H
Lloc: Pavelló d'Esports

Dia: DIJOUS 17 DE JUNY
Hora: 22 h
Lloc: al pati d'Els Galliners
Organitza: Unió
Excursionista de Catalunya
de la Vall del Tenes

BALLS AMB MÚSICA
EN DIRECTE
Dia: DIVENDRES 18 I 25
DE JUNY
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Casal d'Avis
Preu: 2 euros
Organitza: Associació
Casal d'Avis

UNA PINZELLADA PEL
POBLE
Dia: DISSABTE 19 DE
JUNY
Per a més informació i
inscripcions: Aula
Ar tística, tel. 93 860 70
01, laborables, de 17 a 20
h
Organitza: Aula Ar tística

FESTA MAJOR DE
L'ESPLAI
Dia: DISSABTE 19 DE
JUNY
16 h: Gimcana per a pares,
mares, nens i nenes.
20.30 h: Sopar per a pares
i nens de l'Esplai.
Lloc: local de l'Esplai
Organitza: Grup d'Esplai
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CONCERT DE FI DE
CURS DE LA CORAL
L'ALIANÇA
Coral convidada: Coral Sonata
de Granollers
Dia: DISSABTE 19 DE JUNY
Hora: 20.30 h
Lloc: Església de Sant Julià
Organitza: Coral L'Aliança

SORTIDA AMB BTT
Al Pla de l'Estany
Dia: DIUMENGE 20 DE JUNY
Hora de sortida: 7 h
Lloc de sortida: Bar de l'Ateneu
L'Aliança
Organitza: BTT Concos

REVETLLA DE SANT
JOAN
Sopar, coca, cava i música
gravada.
Dia: DIMECRES 23 DE JUNY
Hora: 21 h
Lloc: Casal d'Avis
Preu: 8 euros
Places limitades
Venda de tiquets: divendres a la
tarda al Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal
d'Avis

EXCURSIÓ A CALDEA
(ANDORRA)
Dies: CAP DE SETMANA DEL
26 I 27 DE JUNY
Per a més informació i
inscripcions: Montse, tel. 93 841
71 23. Places limitades.
Preu: 52 euros (inclou viatge,
hotel, menjars i entrada a Caldea).
Organitza: Associació de Dones
del Tenes
* Aquesta Associació està
preparant una sessió de tarda de
"Tapersex". Per a més informació:
Imma, tel. 93 841 71 12 / 666
72 88 94)

Torna
el Girafoc!
El Girafoc torna a girar!
Després del parèntesi de l’any passat, aquest mes de juny torna la festa del Girafoc, la foguera
de Sant Joan més alta i original de Catalunya. Durant quinze dies, a l’espai que ocupava
l’antic IES Lliçà, es faran activitats diverses, com ara: concerts, tallers, concursos, torneigs
esportius, cursets, festes gastronòmiques, etc. El Girafoc convida tothom a apagar la tele,
sortir a prendre la fresca i passar una bona estona amb els amics, gaudint dels espectacles
més diversos i insòlits.
El Girafoc és molt més que una foguera gegant, és, sobretot, una festa participativa en què
col·laboren diverses entitats i persones del poble per oferir una programació d’activitats
alternatives, per a totes les edats i preferències, que permeti passar-ho d'allò més bé.
I la nit de Sant Joan el foc farà girar la turbina a les dotze en punt i el Girafoc cremarà mentre
el soroll dels petards, i la música del grup més sorprenent del país, ompliran d’alegria la nit
més llarga de l’any.
L’Ajuntament dóna suport a aquesta festa, perquè vol que es converteixi en un nou signe
d’identitat i ocupi un lloc important en l’imaginari local. De Girafoc, només n’hi ha un i hem
de procurar que no deixi mai de girar!

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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