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LLIÇÀ DAMUNT COORGANITZA I
PARTICIPA EN LES I JORNADES
DE LA FORMACIÓ I LOCUPACIÓ
Les I Jornades de la Formació i lOcupació de la
Xarxa de Transició Escola Treball del Vallès Oriental
tindran lloc els dies 27 i 28 dabril, al Centre
Tecnològic i Universitari de Granollers, fruit del
treball dels municipis de Canovelles, les Franqueses
del Vallès, Granollers, Lliçà dAmunt, Parets del
Vallès, la Roca del Vallès, Sant Feliu de Codines,
la Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Aquestes jornades són una primera trobada que
pretén crear un espai de debat i reflexió entre diversos
professionals, tant del món formatiu com del laboral,
i, alhora, compartir i intercanviar diferents
experiències i mirades sobre la transició de les
persones joves entre la formació i la inserció laboral
i social.
Les jornades comptaran amb una ponència de
lIES Lliçà sobre el projecte Licano, com a
experiència diniciació professional des de la
formació inicial.
La Transició Escola-Treball (TET) és el procés inicial
dinserció laboral que es caracteritza per lexistència
dun espai i un temps que va des del moment en què
el o la jove surt a la cerca duna primera feina fins
que aconsegueix una certa consolidació professional
que li permet afrontar, amb garanties dèxit, les
exigències del mercat de treball.
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LA DENOMINACIÓ ROSA ORIOL
PER AL CEIP DE CA LARTIGUES
JA ÉS OFICIAL
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
del 21 de març fa pública una resolució del
Departament dEducació per la qual satribueix una
nova denominació específica a diversos col·legis
deducació infantil i primària.
Daquesta manera, la denominació de Rosa Oriol
Anguera per al CEIP situat al barri de Ca lArtigues
ja és oficial.

no t íc ie s
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LLIÇÀ DAMUNT COMMEMORA
LANY DEL LLIBRE I LA LECTURA
El 2005 se celebra lAny del Llibre i la Lectura. Per
aquest motiu, la Regidoria de Cultura, amb el suport
de la Diputació i la col·laboració de lIES Lliçà,
organitzarà, durant aquest any, una sèrie dactivitats
per fomentar la lectura i per divulgar els grans
clàssics.
Durant els mesos de maig i juny, els dijous al vespre,
a la biblioteca de linstitut, es farà el cicle de xerrades
6 autors expliquen un llibre, en què destacats
intel·lectuals del país parlaran sobre els llibres que
més els han influenciat i els autors que han convertit
en companys de viatge. Hi participaran Emili Teixidor,
Maria Barbal i Vicenç Villatoro, entre daltres.
De cara a la tardor sorganitzarà un altre cicle de
set conferències titulat Grans llibres de la literatura
universal, en què es repassarà la història de la
literatura a partir de set llibres presentats per
especialistes de gran nivell, com Salvador Oliva,
Annalisa Mirizio i Anton M. Espadaler.
A més daquestes dues activitats obertes a tothom,
també sha programat un altre paquet de xerrades,
destinat exclusivament als alumnes de lIES Lliçà,
en què sis experts dels camps de les ciències i les
humanitats presentaran un llibre cabdal de la seva
disciplina amb lobjectiu de donar a conèixer les
grans obres que han esdevingut referents culturals
del món actual. Alguns dels intel·lectuals que vindran
a lIES Lliçà seran Sebastià Serrano, Jorge
Wagensberg i Màrius Serra.
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ELS PROPIETARIS DE PARCEL·LES
HAN DE DESBROSSAR-NE LA
VEGETACIÓ
En aplicació de lOrdenança de Policia i Bon Govern,
els titulars de parcel·les o cases han de mantenir
la seva propietat sense excés de vegetació.
Abans del 15 de juny, els propietaris han de
desbrossar la vegetació existent de les seves
parcel·les i cases, per evitar risc sanitari i dincendi.
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En cas contrari, lAjuntament obrirà expedients
sancionadors i executarà la neteja de manera
subsidiària, a càrrec del propietari.
Segons la Llei 5/2003, de prevenció dincendis
forestals en urbanitzacions, no desbrossar la parcel·la
es considera una infracció molt greu, amb sanció
que pot oscil·lar entre els 10.001 i 100.000 euros.
Es recomana triturar les restes vegetals generades
i escampar-les a la mateixa parcel·la. Com a
alternativa es pot portar a la deixalleria (av. Països
Catalans, 8, centre urbà, obert de dimarts a
diumenge, telèfon: 93 841 58 71). Les restes no
es poden cremar.
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ENTRE TOTS PODEM EVITAR QUE
EL BOSC ES CREMI
La Regidoria de Medi Ambient dóna alguns consells
per evitar que el bosc es cremi:
No encengueu cap mena de foc ni cremeu deixalles.
No llenceu mai les cigarretes enceses ni llumins
sense apagar; ni caminant, ni per la finestreta del cotxe.
No encengueu focs artificials ni llenceu coets en
zones de perill; ni que sigui a camp ras, ni en
terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions
envoltades de bosc.
No cremeu la brossa vegetal de les parcel·les de
les urbanitzacions. En podeu fer compost, portarla a la deixalleria, o fer que una empresa recicladora
la vingui a buscar.
No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc,
ja que a més dembrutar-lo poden ser lorigen dun
incendi. Si aneu al bosc, porteu una bossa per
posar-hi les vostres deixalles, i quan torneu a casa
dipositeu-les als contenidors de recollida selectiva
i als descombraries.
Si heu de menjar al bosc, consumiu entrepans o
plats freds. En cas contrari, utilitzeu les àrees
recreatives que tinguin barbacoes dobra amb
mataguspires.
En cas de veure fum o un incendi, aviseu
immediatament els bombers (tel: 112) o a la Policia
Local de Lliçà dAmunt (tel: 93 860 70 80).
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EDUCACIÓ PUBLICA LA
DOCUMENTACIÓ PER A LES
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS
El Departament dEducació de la Generalitat de
Catalunya ha introduït algun canvi respecte altres
anys en la documentació que cal presentar per fer
les sol·licituds de preinscripcions als centres
escolars sufragats amb fons públics.
La documentació que cal presentar enguany és la
següent:
- La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran
gratuïtament en qualsevol centre docent o a les
oficines de lAjuntament. Cal presentar una única
sol·licitud per a cada tipus densenyament, al centre
demanat en primer lloc, a les Oficines Municipals
dEscolarització o a les Oficines dInformació Escolar.
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la filiació.
- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres
documents didentitat del pare, mare o tutor.
- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o
certificat equivalent.
- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres
documents didentitat de lalumne/a, si té més de
14 anys.
- Documentació acreditativa del domicili del lloc
de treball, si aquest és el que sal·lega.
- Certificació municipal de convivència i resguard
de la renovació del DNI quan el domicili que sal·lega
no coincideix amb el DNI.
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
vigent, si sal·lega aquesta condició.
- Documentació acreditativa de les circumstàncies
econòmiques, si sal·leguen a afectes de barem.
(Beneficiari de la prestació econòmica de renda
mínima dinserció).
- Original i fotocòpia del certificat de disminució
expedit pel Departament de Benestar i Família, si
sal·lega aquesta circumstància.
- Certificat mèdic oficial que acrediti que lalumne/a
pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una
dieta complexa que condiciona de manera
determinant el seu estat de salut.
- Per als cicles formatius, certificació de la
qualificació mitjana de lexpedient dels estudis
previs o de la qualificació de la prova daccés.
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1. Aprovació provisional de la modificació de lOrdenança reguladora
de la Taxa per prestació del servei de lEscola de Música Municipal.
El regidor dHisenda, Jaume Ballbé, va explicar que, aquest curs
2005-2006, hi havia una reestructuració de les tarifes de lEscola
Municipal de Música LAliança amb una fixació dels nous preus
per programes en comptes de fer-ho per tipus de classes, la qual
cosa suposa unes tarifes més entenedores. Ballbé va dir que per
aquest curs 2005-2006 de lEscola Municipal de Música LAliança
es proposa un augment de tarifes del 3,3% i que es preveu que
aquest curs acabi amb un dèficit de 68.440 euros, que representa
un 28,26% del que sha pressupostat, que aportarà lAjuntament.
El PP va preguntar sobre les aportacions de lAjuntament en anys
anteriors. Ballbé va dir que el curs 2003-2004 lAjuntament va
haver daportar un 34% del que shavia pressupostat i, per al curs
2004-2005, sestima que serà dun 29%. El PP va recordar que
lescola de música es finança entre la Generalitat, la quota dels
alumnes i lAjuntament, amb un repartiment equitatiu dels costos
del 33%.
ERC: A FAVOR; ICV-EUA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ
2. Aprovació inicial de modificació pressupostària per reconeixement
dobligacions.
El regidor dHisenda, Jaume Ballbé, va explicar que lAjuntament
ha constatat lexistència de dues obligacions de pagament amb
les entitats Ferrovial Agroman, per la construcció del Pavelló
dEsports Municipal, juliol del 2000, i Constructora Immobiliària
de Solsona (CISSA), per la construcció del local social de Ca
lArtigues, gener del 2000, de 21.910,83 euros i 26.140,99 euros,
respectivament. Per això, es proposava al Ple laprovació inicial
de la modificació del Pressupost del 2005 per incloure un suplement
de crèdit de 48.051,82 euros a la partida corresponent a inversions
per sanejament dexercicis tancats, finançada amb càrrec al romanent
positiu de tresoreria del 2004.
ERC: A FAVOR; ICV-EUA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ
3. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
laboral.
Segons el regidor de Recursos Humans, Miquel Ballester,tenint
en compte que algunes places de la plantilla de personal laboral
de lAjuntament han anat evolucionant i canviant les seves funcions,
es fan necessàries diferents amortitzacions, reconversions i creacions
de places per adequar-les a lactual estructura organitzativa. Per
això, es proposava al Ple laprovació inicial de la modificació de
la plantilla de personal laboral amb uns canvis concrets. Ballester
també va dir que, aviat començaran les convocatòries de concursos
per regularitzar la situació del nombrós col·lectiu de treballadors
de lAjuntament que no va guanyar la seva plaça de forma regular.
CiU va demanar quan es podrà tenir lorganigrama de lAjuntament
i Ballester va matisar que lorganigrama ja hi és i que, cap al juliol,
un cop finalitzats els concursos, es podrà completar amb els noms
dels treballadors que ocupen cada plaça.
El PSC i el PP van coincidir a dir que consideraven positiva la
regularització de la plantilla de treballadors de lAjuntament, però
que no es consideraven prou informats dalgunes qüestions com
les recents amortitzacions de llocs de treball dauxiliars administratius
de la Policia Local, de la qual cosa shavien assabentat per la
premsa.
ERC: A FAVOR; ICV-EUA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ
4. Aprovació provisional de la modificació de lOrdenança reguladora
de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys dús públic i indústries del carrer
i ambulants.
El regidor dHisenda, Jaume Ballbé, va exposar la tarifa de preus
establerta per a locupació de la via pública amb la instal·lació de
taules, cadires, baguls frigorífics, parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions, que són de 16,10 euros / m²

pl e

anuals, 2,10 euros/m² mensuals o 0,79 euros/ m² diaris.
ERC: A FAVOR; ICV-EUA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ; PSC:
ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ
5. Donar compte del Decret de lAlcaldia de modificació de la
liquidació del pressupost de lexercici del 2004.
Es va donar compte al Ple del Decret dAlcaldia de modificació de
la liquidació del pressupost de lexercici del 2004, ja que, un cop
finalitzat el procés de verificació i validació informàtica, sha
observat una variació tant en el resultat pressupostari, ara de
5.332.862,21 euros, com en el romanent líquid de tresoreria, ara
de 928.507,14 euros. LInterventor de lAjuntament va especificar
que la lleugera diferència no es devia a cap despesa concreta sinó
a un sistema diferent de càlcul entre lAjuntament i la Diputació.
6. Aprovació inicial de la modificació de lOrdenança municipal
dels establiments de concurrència pública en làmbit destabliments
de restauració, jocs datzar, dambientació musical i despectacles
i similars.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es tractava de regular
els horaris de tancament dalguns establiments. Daquesta manera,
els bars hauran de tancar a les 24 h els dies laborables i a la 1.30
h els divendres, dissabtes i vigílies de festius; els restaurants
hauran de tancar a la 1.30 h els dies laborables i a les 2 h els
divendres, dissabtes i vigílies de festius, i lhorari dels locals
musicals i discoteques serà el que estipula la Generalitat.
UNANIMITAT
7. Aprovació inicial de la modificació de lOrdenança municipal
de policia i de bon govern.
Lalcalde va dir que es tractava destablir les condicions per a la
col·locació a la via pública de taules, cadires, baguls frigorífics,
parades, barraques, etc. i les sancions per a lincompliment
daquestes condicions i dels horaris dels establiments citats en
lanterior punt.
UNANIMITAT
8. Ratificació de laprovació del Pla Local de Joventut 2005-2007.
La Junta de Govern Local va aprovar el Pla Local de Joventut 20052007 i es proposava al Ple que ratifiqués aquest acord. La regidora
de Joventut, Emi Soler, va explicar que aquest Pla és una eina per
impulsar les polítiques de joventut del municipi que consta duna
anàlisi de la realitat juvenil (feta amb la participació dels joves),
una diagnosi, una definició dobjectius estratègics, un pla
dactuacions i un sistema davaluació. Soler va dir que hi havia
actuacions que ja estaven iniciades, daltres que sengegarien
aquest any, com un local per a joves i un programa doci nocturn
alternatiu, i unes altres que es farien més endavant, ja que la
previsió del Pla és fins al 2007. També va dir que les actuacions
eren transversals entre diferents regidories de lAjuntament, tant
en la posada en marxa com en el finançament. La Secretaria General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya condiciona latorgament
de subvencions als ajuntaments a la presentació dun Pla Local de
Joventut.
CiU i PSC van agrair la continuació dun treball iniciat durant el
seu mandat amb la posada en funcionament del Punt dInformació
Juvenil i el Casal de Joves.
UNANIMITAT
9. Cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys per la
construcció dun CEIP al barri de Ca lArtigues.
Es proposava al Ple la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya
dun terreny situat a Ca lArtigues destinat a equipament escolar per
a la construcció de ledifici definitiu del CEIP Rosa Oriol. La regidora
dEducació, Emi Soler, va explicar que es tractava dun canvi de
fórmula de la Generalitat, que en comptes de la posada a disposició
que shavia fet daquests terrenys, ara sen demanava la cessió.
UNANIMITAT

* Preinscripcions dEducació Infantil de Primer Cicle (escoles bressol)
Les dates de preinscripció per al curs 2005-2006 a les escoles bressol municipals serà del 2 al 13 de maig. Abans,
però, sha de telefonar al centre per demanar dia i hora per a la preinscripció. Es pot començar a trucar a partir del
16 dabril, dia que es fa la jornada de portes obertes, entre les 13 i les 15 h. Escola Bressol Municipal LEspurna (tel.
93 841 53 31); Escola Bressol Municipal Palaudàries (tel. 93 864 59 54).
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* Jornada de portes obertes a les escoles bressol municipals
Les escoles bressol municipals LEspurna i Palaudàries faran una jornada de portes obertes, el dissabte 16 dabril,
de 10 a 13 h.
* Oficina Mòbil dInformació al Consumidor
La propera visita a Lliçà dAmunt de lOficina Mòbil dInformació al Consumidor serà el dijous 28 dabril, de 12 a 13
h, davant de lAjuntament.
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10. Imposició de sanció per incompliment de lordenança sobre
tinença de gossos de races potencialment perilloses.
Es proposava al Ple daprovar de sancionar amb tres multes de
150 euros cadascuna el propietari dun gos de raça perillosa com
a responsable de tres infraccions greus sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos consistents en no complir
les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguen el gos de raça perillosa, no contractar lassegurança
civil i portar lanimal deslligat i sense morrió per la via pública.
Lalcalde va justificar-ho per la reiteració de les infraccions i com
a mesura perquè la gent prengui consciència del perill que suposa
lincompliment daquesta ordenança relativa a gossos perillosos.
UNANIMITAT
11. Aprovació el Projecte de Reglament del Consell Sectorial
dEsports.
Es proposava al Ple daprovar inicialment el Projecte de Reglament
del Consell Sectorial dEsports, ja debatut amb les entitats esportives.
El Consell Sectorial dEsports és un òrgan de participació de
caràcter consultiu per promoure i fomentar la pràctica de lactivitat
física i lesport entre els lliçanencs.
UNANIMITAT
12. Derogació del Reglament de taxis.
Es proposava al Ple la derogació del Reglament dordenació
municipal del servei urbà de transport en automòbils lleugers
modalitat autoturisme, ja que shan produït diferents modificacions
en la normativa general que fan difícil laplicació daquest reglament
local. A partir dara, segons lalcalde, lAjuntament sacollirà a la
normativa de la Generalitat, de tal manera que, quan hi hagi alguna
modificació, ja no haurà de passar pel Ple.
UNANIMITAT
13.Mocions.
El PP va presentar set mocions referents a:
- la construcció dun local social al barri de Pinedes del Vallès:
la regidora de Participació Ciutadana, Marga Vilageliu, va dir que
es prioritzarien els centres cívics, un a cadascuna de les tres
centralitats, ja que la construció de locals socials per les 15
associacions de veïns és insostenible en un poble com el nostre.
Els grups polítics municipals de loposició i EUA es van manifestar
a favor dels locals socials, tot i reconèixer lactual manca de
recursos econòmics per dur-los a terme.
ERC: EN CONTRA; ICV: EN CONTRA; EUA: ABSTENCIÓ;
CiU: A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
- lelaboració duna ordenança sobre sorolls i un mapa de capacitat
acústica: el regidor de Medi Ambient, Ferran Miralles, tot i estarhi dacord, va justificar el vot en contra per no considerar elegant
presentar una moció sobre una qüestió obligada per llei, ja prevista,
manifestada i pressupostada. El PSC va argumentar el mateix que
el regidor de Medi Ambient per votar-hi en contra.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUA: EN CONTRA; CiU: A FAVOR;
PSC: EN CONTRA; PP: A FAVOR
- lelaboració duna ordenança sobre contaminació lumínica:
el regidor de Medi Ambient, Ferran Miralles, va manifestar el seu
acord amb la moció, però amb una lleugera modificació dun dels
apartats, i el regidor dObres i Serveis, Francisco León, i lalcalde,
Joaquim Ferriol, van explicar que en les substitucions i en els
nous projectes ja es té en compte aquesta qüestió.
UNANIMITAT

- lelaboració dun mapa de llocs amb travesses de ferrocarril
ornamentals que poden ser perilloses per a la salut: el regidor
dObres i Serveis, Francisco León, va explicar que les úniques
travesses de ferrocarril daquestes característiques estan col·locades
a terra o en tancats i que ja shan retirat les que formaven part de
sorrals i bancs, que podien ser perjudicials.
UNANIMITAT
- instar la Generalitat a iniciar el procés de descentralització i
impulsar el procés de transferències o delegació de serveis a favor
dels ens locals: tots els altres grups polítics municipals van
coincidir a dir que la moció estava mal orientada perquè el que
calia no era demanar competències sinó recursos econòmics.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUA: EN CONTRA; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: EN CONTRA; PP: A FAVOR
- el suport a la candidatura de Madrid com a seu dels Jocs Olímpics
del 2012: tots els altres grups polítics municipals van qüestionar
el contingut de la moció per considerar que barrejava el tema
esportiu amb el polític.
ERC: ABSTENCIÓ; ICV-EUA: ABSTENCIÓ; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: ABSTENCIÓ; PP: A FAVOR
- i el suport a la Proposició no de llei presentada pel PP sobre
lampliació i millora de la carretera de Palaudàries i la seva inclusió
a la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat: lalcalde,
Joaquim Ferriol, i el regidor dObres i Serveis, Francisco León,
van dir que era absurd demanar la inclusió daquesta carretera a
la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat perquè no complia
les característiques per formar-ne part i que el que calia era
demanar diners per la seva millora. El PSC va argumentar el mateix.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUA: EN CONTRA; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: EN CONTRA; PP: A FAVOR
15. Preguntes.
El PP va fer set preguntes referents a: lestat del projecte
durbanització i rehabilitació del Pla Especial de Reforma Interior
del Nucli Històric; el nombre de treballadors de lAjuntament
acomiadats i els motius; les dates dasfaltatge del carrer dAneto
i del carrer de Sant Valerià i de construcció duna rotonda a Can
Salgot; la continuïtat del lliurament dinformació sobre les despeses
de personal, i la descripció del projecte dun parc infantil a Can
Salgot i la data final de la construcció daquest espai.
El PSC va plantejar vuit qüestions sobre: lestat de les franges de
protecció contra incendis; la reparació de carrers dins i fora dels
convenis amb els barris; la permanència de la ubicació de
contenidors selectius descombraries al carrer dEmpordà; la
utilització del local annex al Casal dAvis Municipal; la manca
dinformació sobre els moviments de personal; la celebració de
la Setmana de la Ciència; la gestió del Pavelló dEsports Municipal,
i la previsió dalgun pla docupació per a joves aturats.
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FESTA DE SANT JORDI
Organitza: Ateneu LAliança i Ajuntament

Presentacions de llibres i
actuació musical

Presentacions del llibre Retalls de
lletraferit, recull de les obres guanyadores
de totes les edicions del certamen literari
local Lletraferit, i del llibre Sobreàtic, de
la lliçanenca Judit Ortiz, guanyador del
premi comarcal de poesia de la darrera
edició dels Premis literaris dÒmnium
Cultural. Actuació del grup musical
December Quintet.
Dia: divendres 22 dabril
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu LAliança

Espectacle teatral

Tocata i fuga, a càrrec de la companyia
teatral Dei Furbi
Dia: dissabte 23 dabril
Hora: 21.30 h
Lloc: plaça de lEsglésia

Concert de Macaco
Dia: dissabte 23 dabril
Hora: 24 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: socis, 10 euros; no socis, 12 euros

Espectacle infantil:
Pfffffffuh!!!!!!

Pallassos. A càrrec de la companyia Titus
cleques.
Dia: diumenge 24 dabril
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: socis, 2 euros; no socis, 3,50 euros
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LES ENTITATS
PROPOSEN:
BALLADA

Ball de la Roda
Dia: diumenge 17 dabril
Hora: 17 h
Lloc: Pavelló dEsports Municipal
Organitza: Ball de Gitanes
CANTADA

Cant coral
Dia: diumenge 17 dabril
Hora: 19 h
Lloc: Església parroquial de Sant Julià
Organitza: Coral LAliança
EXCURSIÓ

Visita a la granja Aidina dIgualada
Esmorzar, visita, dinar i ball.

Dia: dissabte 23 dabril
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Informació i reserves: Casal dAvis
Preu: 28,50 euros
Organitza: Associació Casal dAvis
CURS

Herbes medicinals
Dia: dimecres de maig i juny
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: recinte municipal dEls Galliners
Inscripcions i més informació: 93 844 84 99 (Montse).
Places limitades.
Organitza: Associació Dones del Tenes
EXCURSIÓ

Girona (Festa de les Flors)

CiU va formular diferents preguntes relatives a: desperfectes al
pàrquing del torrent Mardans; tanques a la carretera de Granollers;
obres a la Unitat dActuació VII Industrial Tenes i millores ambientals
a la llera del Tenes; cobertura de pistes poliesportives; asfaltatge
de carrers a Can Salgot; el Centre Cívic Palaudàries; el Centre
Cívic Ca lArtigues; el Servei dUrgència 061, i les retribucions
dels regidors.

Lliçà en 5 minuts

Dia: dissabte 14 de maig
Inscripcions i més informació: 93 844 84 99 (Montse).
Places limitades.
Preu: socis, 27,50 euros; no socis, 30 euros
Organitza: Associació Dones del Tenes

Teatre i llibres per
Sant Jordi
El 23 dabril se celebra la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya.
Per als catalans, també és el Dia dels enamorats. Però aquesta data no només
és destacada dintre de làmbit català, sinó que és un referent pel món de la
cultura en general, ja que se celebra el Dia mundial del llibre.
Per això, aquesta festivitat també és coneguda com la Diada del llibre i de la
rosa, i sacompanya de tota una sèrie dactes que pretenen fomentar la seva
vessant literària i romàntica.
A Lliçà dAmunt, la Diada de Sant Jordi arribarà acompanyada de tota una sèrie
dactivitats, organitzades i coordinades per lAteneu LAliança i patrocinades
per lAjuntament. Els llibres, el teatre i la música seran alguns dels ingredients
que portarà la Diada de Sant Jordi a Lliçà dAmunt. Entre aquestes activitats,
destaca el nou espectacle de la companyia Dei Furbi, Tocata i fuga, segurament
la millor companyia de commedia dellarte del teatre català.
A més, aquest any 2005, se celebra lAny del Llibre i la Lectura, i lAjuntament
també ho vol commemorar per aquest motiu, organitzarà, properament, tres
cicles de conferències amb lobjectiu de fomentar la lectura i divulgar els grans
clàssics.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
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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