
COMENÇA EL VIU L'ESTIU
Amb el nom de Viu l'estiu es designa tota
la programació d'activitats que s'organitza
a Lliçà d'Amunt durant el juliol, per tal que
la gent del poble pugui gaudir de l'estiu al
màxim sense sortir del municipi. Es tracta
d'activitats diverses (esportives, culturals,
de lleure...) i per a totes les edats.

•En algunes activitats calia fer inscripció
prèvia, cosa que ha tingut lloc darrerament.
Altres activitats, com les culturals, s'anuncien
a l'agenda i són gratuïtes.

LLIÇÀ D'AMUNT PARTICIPA EN
EL FESTIVAL DE TROBADORS I
JOGLARS 2004
Des de l'any 2002, el Festival de Trobadors i
Joglars és organitzat conjuntament entre 11
municipis del Vallès Oriental. L'edició
d'enguany compta amb la participació de 13
municipis, entre els quals hi ha Lliçà d'Amunt.

•La programació del Festival de Trobadors i
Joglars que es farà al nostre poble tindrà lloc
els divendres de juliol, a les 22 h, a l'Espai
Girafoc, i s'ha inclòs dins de les activitats
culturals del Viu l'estiu.

MOR EN ACCIDENT UNA
PROFESSORA DEL CEIP PAÏSOS
CATALANS
Eva Plans i Vilardell, de 29 anys, veïna de
Castellterçol i mestra del CEIP Països
Catalans, va morir al matí del dimarts 1 de
juny, quan anava cap a la feina, víctima
d'un accident de trànsit a la carretera C-
1415b, prop de l'entrada a la urbanització
La Font d'Abril de Santa Eulàlia de Ronçana.

• L'Eva s'havia incorporat aquest curs en
aquesta escola com a professora d'un grup
d'alumnes d'educació especial i cotutora d'un
grup de tercer de primària.

• La seva mort ha commogut el professorat,
els alumnes i el personal no docent del CEIP
Països Catalans, i per això el dijous van fer
una jornada de dol, amb suspensió de les
classes ordinàries i serveis mínims.

EL PLE APROVA PLANS
D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A
EMERGÈNCIES

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària
del 27 de maig, va aprovar per unanimitat,
el Pla d'actuació municpal per a emergències
d'inundacions i l'actualització del Pla
d'actuació municipal per a emergències
d'incendis forestals.

• El regidor de Territori, Medi Ambient i
Promoció Econòmica, Ferran Miralles, va dir
que els municipis estan obligats a tenir plans
d'emergències per a: inundacions, incendis,
riscos sísmics...

L'AJUNTAMENT NETEJA LES
HERBES CRESCUDES DESPRÉS DE
LES PLUGES

Les pluges dels darrers mesos han provocat
un creixement desmesurat d'herbes i, per això,
l'Ajuntament està fent una neteja dels entorns
dels locals socials i centres cívics, parcel·les
municipals i marges de carrers, per traure'n
les herbes.

CAN RIERETA GUANYA EL PREMI
A LA SOSTENIBILITAT I
CONSERVACIÓ DEL PAISATGE

Dins de les activitats organitzades amb
motiu del Dia Mundial del Medi Ambient,
Lliçà SOStenible va lliurar el Premi a la
Sostenibilitat i Conservació del Paisatge,
que va guanyar can Riereta per la seva finca
amb ametllers, un paisatge fantàstic que
es pot veure des de la carretera nova que
va a Granollers.

L'AJUNTAMENT OBRE UN
PROCÉS PARTICIPATIU PER
DEFINIR EL FUNCIONAMENT DEL
CENTRE CÍVIC DE PALAUDÀRIES

L'Ajuntament ha decidit constituir una mesa
cívica o grup de treball per definir, de forma
participativa, el funcionament, les activitats
i els objectius del Centre Cívic de
Palaudàries, que s'inaugurarà el proper
mes de setembre.

•La Regidoria de Participació Ciutadana ha
convocat una primera reunió per constituir
aquesta mesa cívica, que tindrà lloc el dimarts
6 de juliol, a les 19 h, a les pistes
poliesportives de Palaudalba.

•La mesa cívica estarà formada per regidors
i tècnics de l'Ajuntament, entitats veïnals i
ciutadans dels barris de Palaudalba i Can
Roure que desitgin contribuir al disseny del
nou centre cívic de Palaudàries.

•La Regidoria de Participació Ciutadana anima
els veïns a participar en aquest projecte
"perquè estem segurs que contribuirà a la
millora social, cultural i participativa del nostre
poble".

c) a l'entitat per la constitució, consolidació, ampliació
i/o difusió de la pràctica esportiva. Obtaven al premi:

Associació Esportiva Shorin Ryu
BTT Concos

Club Esportiu Lliçà d'Amunt (guanyador)

4. Premis al Mèrit Esportiu:

a) Premi a la Millor Esportista local. Obtaven al premi:
Núria Ninou i Gómez
Montse Martí i Salas

Núria Torres i Benavent (guanyadora)

b) Premis al Millor Esportista local. Obtaven al premi:
Carlos Marcos i Sabí

Xavier Parera i Cordomí (guanyador)
Cristian José Rodríguez i Rodríguez

c) Premi Especial de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt, a la persona o entitat per la seva
aportació al desenvolupament esportiu municipal,
l'impacte mediàtic i esportiu i l'interès públic:

Moto Club 24 h

1a Nit de l'Esport

PALAUDALBA MILLORARÀ LA
XARXA DE SANEJAMENT

Aquest mes de juliol començaran les obres
de millora d'una part de la xarxa de sanejament
de Palaudalba. Concretament, es canviarà el
traçat d'una canonada que va des del carrer
Tet fins a la zona esportiva. Actualment aquesta
canonada és vista i està força deteriorada;
ara es farà soterrada.

1.769 ALUMNES MATRICULATS
PER AL CURS 2004-2005
Els alumnes ja s'han matriculat per al proper
curs escolar.

•Enguany, entre l'escola bressol L'Espurna
i la nova escola bressol de Palaudàries, que
començarà aquest curs, s'han pogut
escolaritzar tots els infants d'entre 0 a 3 anys
i encara queden places vacants.

•En referència als centres d'educació infantil
i primària, cal destacar la gran acollida que
ha tingut el nou CEIP de Ca l'Artigues, que
enguany començarà a funcionar amb
parvulari. A més, encara queden places
vacants en alguns cursos.

MOLT POCA PARTICIPACIÓ A LES
ELECCIONS EUROPEUS
A Lliçà d'Amunt, el PSC va guanyar les
eleccions al Parlament europeu del 13 de
juny.

•La participació dels lliçanencs en aquestes
eleccions només va ser d'un 28%.

•La segona força més votada va ser el PP,
seguida de CiU, ERC i ICV-EUiA, per aquest
ordre.

•Pel que fa a l'ESO, l'institut acollirà un total
de 539 alumnes d'educació secundària
obligatòria, repartits entre els quatre cursos,
de cinc línies cadascun.

• Miralles va explicar que el pla d'inundacions
divideix la zona inundable del Tenes en tres
àrees, segons la cota on arribi l'aigua, i exposa
el que cal fer en cada situació

• L'alcalde, Joaquim Ferriol, va afegir que,
per complementar aquest Pla, es col·locarien
avisadors per a la gent.
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GUANYADORS DE LA 1a NIT DE
L'ESPORT
Lliurament de premis a diferents entitats esportives
del municipi, ja sigui de forma conjunta o individual,
per la trajectòria durant la temporada 2003/04.

1. Premis a totes les entitats i/o els clubs d'esports
col·lectius per l'ascens de categoria d'alguns dels
equips que integren l'entitat i/o el club i/o per a la
consecució de títols com a campions de la categoria
corresponent:

Club Cúrling Sporting l'Olla pels campionats de
Catalunya i d'Espanya any 2003.
Club Bàsquet Lliçà d'Amunt (equip mini) pel títol de
lliga.
Club Esportiu Lliçà d'Amunt (equip benjamí) pel títol
de lliga.

2. Premis a totes les entitats i/o els clubs d'esports
individuals per a la consecució de títols com a
campions de la modalitat de l'esport que practiquen
i/o per a la consecució d'algun rècord en la modalitat
esportiva que practiquen:

Núria Torres i Benavent, pel Campionat de Catalunya
de patinatge de velocitat any 2003.
Núria Ninou i Gómez, pel Campionat de Catalunya
i d'Espanya de patinatge de velocitat any 2003.
Guillem Torres i Benavent, pel Campionat de
Catalunya i d'Espanya de patinatge de velocitat any
2003.

3. Premis als Valors Esportius:

a) a la persona que ha destacat per haver desenvolupat
un esforç significatiu pel reconeixement, evolució i
consolidació de l'entitat. Obtaven al premi:

Francesc Casanova i Seto (guanyador)
Carlos Lorente i Gómez

Juan Sierra i Justícia

b) a l'entitat per l'esforç en la formació de les persones
que la integren. Obtaven al premi:

Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
Associació de Veïns Ca l'Esteper (guanyador)



Lliçà en 5 minuts

L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

SESSIÓ
D'ASTRONOMIA

Projecció d'imatges amb 3D
sobre el planeta Mart i
observació estel·lar d'Antares
i Júpiter. Places limitades.
Activitat del Viu l'estiu.

Dia: DIMECRES 7 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Espai Girafoc (antic IES)

CINEMA A LA FRESCA

Piratas del Caribe amb
Johnny Deep i Geoffrey Rush.
Activitat del Viu l'estiu.

Dia: DIJOUS 8 DE JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Espai Girafoc (antic IES)

POEMES MUSICATS

Sopa d'amor amb Montserrat
Mas (rapsoda) i Manel
Casanova (guitarra). Activitat
del Viu l'estiu i del Festival de
Trobadors i Joglars 2004.

Dia: DIVENDRES 9 DE
JULIOL
Hora: 22 h
Lloc: Espai Girafoc (antic IES)

SESSIÓ
D'ASTRONOMIA

Projecció d'imatges de les
sondes Galileu, Cassini i
Voyager. Observació de
cúmuls globulars i nebuloses
planetàries. Places limitades.
Activitat del Viu l'estiu.

Dia: DIMECRES 14 DE
JULIOL
Hora:22 h
Lloc: Espai Girafoc (antic IES)

DIAPOSITIVES A LA
FRESCA

Dia: DIJOUS 1 DE JULIOL:
"La ruta dels segadors". El
Parc Natural de Cadí
Moixeró recorregut d'un
vessant a l'altre ens acosta
a una parcel·la de la nostra
història més propera. A
càrrec de Tomàs Mas.

Dia: DIJOUS 8 DE JULIOL:
"10.000 km a través
d'Àfrica del Sud". Un viatge
inoblidable a bord d'un
Land Rover preparat per a
travessar deser ts, rius,
dunes i el que fes falta. A
càrrec de Biel, Ramon,
Núria i Josep.

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

GALA D'ENTITATS

Dia: DISSABTE 3 DE
JULIOL
Hora: 17 h
Actuació de les entitats
convidades: Centro Cultural
Andaluz y Extremeño de Lliçà
d'Amunt, Centro Cultural
Andaluz de Montornès del
Vallès, Casa Andalucía
Poderío, Sueño Andaluz de
Mollet, Centro Cultural
Andaluz Granollers, Quique y
Barbi y su cuadro de baile,
José Luís Pastrana de Mollet,
Street Quiews, Casa de
Andalucía de Palau Solità i
Plegamans, Associació de
Veïns Plana Lladó, Ballet
Flamenc d'Ana Márquez "Pura
Sangre" y Peña Flamenca Al-
Andalus de Mataró.
Hora: 22 h
Fi de festa amb focs

A finals de juny, Can Farell va encetar el calendari de les festes de barri
d'aquest estiu, que s'allargarà fins a mitjan agost. Durant gairebé dos
mesos, cada cap de setmana un dels barris del  municipi celebrarà la seva
festa.

Totes les festes de barri compten amb una programació d'activitats diversa:
jocs infantils, campionats esportius, sopars populars, balls, etc. Aquesta
programació està organitzada per les associacions de veïns i s'adreça a
tots els veïns del barri.

Les festes de barri esdevenen un bon moment per fer veïnatge.

L'Ajuntament agraeix la col·laboració de les associacions de veïns, perquè,
amb aquesta i altres iniciatives ajuden a cohesionar socialment el nostre
poble.

artificials i concert amb Los
Caños i Upa-dance (Miguel
Angel Muñoz i el seu grup).
Presentat per Alex Nieto de
Ràdio Montornès i Aida Nizar
de Gran Hermano.

Lloc: Espai Girafoc (antic IES)
Venda d'entrades anticipades
per al concert: Ajuntament,
Centre Cívic Ca l'Artigues i
comerços del poble
Preu: 15 euros
Entrades limitades.
Organitza: Centro Cultural
Andaluz y Extremeño

CAP DE SETMANA A
SANTA SUSANNA

Dies: 3 I 4 DE JULIOL
Inscripcions i més
informació: dijous a par tir
de les 17 h al Casal d'Avis
Preu: 59 euros
Organitza: Associació
Casal d'Avis

BALLS AMB MÚSICA
EN DIRECTE

Dies: DIVENDRES 2 I 9 DE
JULIOL
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Casal d'Avis
Preu: 2 euros
Organitza: Associació Casal
d'Avis

FESTA DE L'ESPORT

Dies: 9, 10 I 11 DE JULIOL
Organitza: Associació de
Veïns de Can Rovira Vell

FESTA DEL PLAY BACK

Dia: DISSABTE 10 DE JULIOL
Hora: 9.30 h, sopar; 10.30 h,
festa
Lloc: Ateneu L'Aliança
Venda de tiquets: 93 841 67
32 (Josep); 93 841 78 44
(Estrella)
Organitza: Ball de Gitanes

2, 3 i 4 de juliol
CA L'ARTIGUES

Divendres 2 de juliol,
a les 21.30 h,
Chupinazo. Inici de la festa.
a les 22 h,
Sopar de germanor
a les 22.30 h,
Ball amb Suroeste

Dissabte 3 de juliol,
de les 10 a les 14 h,
Festa amb Mòbilparc (atraccions infantils:
tobogan, matalàs elàstic, toro elèctric i festa
de l'escuma)
a les 10.30 h,
Campionat popular de dòmino
a les 17 h,
Campionat popular de parxís
a les 22 h,
Botifarrada popular
a les 23 h,
Ball amb l'orquestra Grupo Quinteto Forunn

Diumenge 4 de juliol
a les 9 h,
- Concentració de cotxes antics
- Primer ral·li de les festes de barri de Ca
l'Artigues
a les 10 h,
Campionat popular de petanca
a les 17.30 h,
Espectacle infantil: Tres músicos muy payasos
con Magín
a les 21 h,
Ball fi de festa amb el grup Fama

2, 3 i 4 de juliol
MAS BO

Divendres 2 de juliol,
a les 17 h,
- Tres trons d'inici de festa
- Jocs infantils
- Berenar
a les 23.15 h,
Presentació de la festa a càrrec del president
de l'Associació de Veïns
a les 23.30 h,
Ball a càrrec del Duo Taxi-Boys

Dissabte 3 de juliol,
a les 9 h,
Cercavila
a les 10.30 h,
Campionat de dòmino i dards
a les 11 h,
Festival infantil: castell gegant inflable, caseta
de boles i llits elàstics
a les 16 h,
Campionat de botxes
a les 22.30 h,
Sopar popular
a les 23.30 h
Ball a càrrec del Trio Compàs d'Espera

Diumenge 4 de juliol,
a les 11 h,
Futbol sala (categoria infantil)
a les 12 h,
- Futbol sala (categoria sènior)
- Competició Estirada de la corda (infantil i
sènior)
a les 17 h,
Tallers de manualitats
a les 19 h,
- Xocolatada
- Traca fi de festa

3 de juliol
L'ALIANÇA

22h, a la plaça Catalunya:
Sopar per a veïns i convidats
23 h, a la plaça Catalunya:
- Bingo popular. Premi d'un aparell de DVD
(per a la línia) i d'un aparell de televisió (per
al bingo)
- Ball popular amb el grup Joana i Carles

PROPERES FESTES DE BARRI

Les festes de barri
omplen l'estiu
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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

 * Nou horari del Casal d'Avis:
A partir de l'1 de juliol, el Casal d'Avis modifica el seu horari. Fins ara, obria els matins de dimarts
a diumenge i les tardes de dilluns a diumenge. A partir d'ara, continuarà obrint totes les tardes,

de dilluns a diumenge, de 15 a 20 h, però només obrirà els matins de divendres, dissabte i
diumenge; els divendres i dissabtes, de les 10 a les 13 h, i els diumenges, de les 9 a les 13 h. A
més, el Casal d'Avis només tancarà tres dies a l'any: els dies de Nadal, Sant Esteve i el divendres
de la Festa Major quan se celebra la diada de la gent gran; però, els festius marcats en el calendari,

independentment del dia en què coincideixin, l'horari serà de tardes, de 16 a 20 h.

* Oferta de feina:
Es necessiten repartidors per treballar a finals de juliol i d'agost en tres zones del poble: Can Xicota,
Raval d'en Xicota, Can Farell Pineda Feu, el Pinar, la Cruïlla i Santa Justa (zona 1); Can Rovira i

Palaudalba (zona 2); i Can Salgot, Mas Bo i Can Lledó (zona 3). Les persones interessades han
de trucar al 93 841 52 25.


