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LA GENERALITAT LICITA EL NOU
EDIFICI DEL CEIP MIQUEL MARTÍ
I POL I ASSISTEIX AL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL
Després de temps de gestions amb el Departament
dEducació de la Generalitat per part de lAjuntament,
Gestió dInfraestructures, SA (GISA), empresa pública
de la Generalitat, feia pública, a través del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la
licitació del contracte dobra nova per a la
construcció del CEIP Miquel Martí i Pol, que quedarà
situat a Palaudàries, en uns terrenys cedits per
lAjuntament a la Generalitat. Aquest és el primer
pas per tal de poder adjudicar lobra. El termini
dexecució se situa en 13 mesos i mig, amb
lobjectiu que estigui a punt per al curs 2006-07.
El pressupost és de 3,7 milions deuros.
Daltra banda, després que lAjuntament tornés a
concertar una reunió amb el senyor Jordi Roca,
director de Serveis Territorials Barcelona II
Comarques del Departament dEducació de la
Generalitat, per tornar a reclamar la línia sencera al
CEIP Rosa Oriol, ell mateix es va oferir a assistir al
Consell Escolar Municipal extraordinari per explicar
el posicionament del seu Departament. Roca va
anunciar un segon grup de P3 i un grup de P5 i va
exposar els motius pels quals la Generalitat no pot
fer-hi, de moment, una línia completa. També va
escoltar les reivindicacions dels membres del
Consell Escolar Municipal i, després dels intercanvis
dopinions que manifestaven que lAjuntament i la
resta de la comunitat educativa no estaven dacord
amb la seva proposta perquè no donava solució al
problema, va decidir estudiar la situació i comunicar
la seva decisió a lAjuntament.
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LA COMUNITAT EDUCATIVA
REIVINDICA LA FALTA DESPAIS
A LES ESCOLES
Davant del problema escolar de Lliçà dAmunt
daules amb més de 25 alumnes, manca despais
i el risc de la pujada de ràtio, que tota la comunitat
educativa troba inadmissible, les AMPA dels quatre
CEIP de Lliçà dAmunt van emprendre, el passat

mes de maig, diferents accions reivindicatives per
fer pressió al Departament dEducació de la
Generalitat, amb el suport de lAjuntament.
La primera acció va ser lenviament continuat de
correus electrònics als estaments pertinents de la
Generalitat, amb còpia als mitjans de comunicació.
La segona acció va ser un acte ludicoreivindicatiu
contra la massificació a les escoles de Lliçà dAmunt,
que va tenir lloc el divendres 6 de maig, a partir de
les 16.30 h, davant del CEIP Països Catalans, amb
la participació dunes 400 persones. Lacte central
va ser lembolicada daquesta escola, amb lones
que la van tapar des de la cornisa fins al terra, que
volia simbolitzar una escola plena. També hi va
haver lespai El racó del conte, grups danimació i
berenar amb xocolatada i pastes per a tothom. La
gent anava amb samarretes reinvindicatives en contra
de lexcés dalumnes a les aules. Aquestes
sarrarretes, distribuïdes en els centre educatius i
posades a la venda durant lacte, portaven imprès
el lema 25 en són prou. Les AMPA van llegir un
manifest on reclamaven lobertura duna línia
completa al CEIP Rosa Oriol i Anguera i van rebutjar
les duplicacions i triplicacions de línies a qualsevol
escola.

3



EL CEIP ROSA ORIOL I ANGUERA
HOMENATJA A DOÑA ROSA I
CELEBRA LOBERTURA DE
LESCOLA
El CEIP Rosa Oriol i Anguera celebrarà, el diumenge
12 de juny, un acte dhomenatge a la figura de
Doña Rosa (Rosa Oriol i Anguera), mestra molt
estimada pel poble de Lliçà dAmunt i que va exercir
la seva professió entre els anys 1946 i 1966. Aquest
acte, que tindrà lloc al pati del centre, d11 a 14 h,
servirà per inaugurar aquesta escola de Ca lArtigues
de la Serra que porta el seu nom.
Entre les activitats que sorganitzaran, obertes a
tot el poble, hi ha lobertura duna exposició dun
grup de gent que durant aquells anys van ser alumnes
de Doña Rosa: una exposició retrospectiva de la
vida i de les vivències escolars viscudes amb Doña
Rosa.
Una de les alumnes de Doña Rosa també ha
editat i difós un díptic amb la seva biografia.
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LINSTITUT CELEBRA EL DESÈ
ANIVERSARI
El passat mes dabril van començar els actes de
celebració del 10è aniversari de lIES Lliçà.
El 22 dabril es va fer lacte inaugural amb una
plantada simbòlica darbres. Aquest mateix dia, es
va celebrar la festivitat de Sant Jordi amb el 10è
Concurs literari, el 2n Concurs de curtmetratges,
el 1r Concurs de fotografia matemàtica i un concert
del grup Lorquestra den Gregori. També es va
presentar la revista L10.
El mes de maig es va iniciar un cicle de xerrades
dautors, que acabarà al novembre. Al maig es va
comptar amb Anton Espadaler; a loctubre visitarà
linstitut Salvador Giner, i al novembre, es comptarà
amb la presència de Màrius Serra, Sebastià Serrano
i Jorge Wagensberg.
El proper 17 de juny hi haurà un acte institucional
de trobada dexalumnes i exprofessors. I, el 18 de
juny, shi celebrarà el concert de final de curs de
lEscola Municipal de Música LAliança.
També es pot visitar una exposició sobre els 10
anys del centre.
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LLIÇÀ DAMUNT TINDRÀ UNA
REVETLLA DE SANT JOAN SENSE
GIRAFOC
Lelevat cost del projecte i la falta dimplicació de
les altres administracions, han provocat que
lAjuntament, dacord amb els organitzadors, hagi
decidit suspendre lactivitat del Girafoc, després de
molts mesos de treball conjunt, de recerca de
possibles patrocinadors i de fer diverses
readaptacions del projecte inicial.
Malgrat tot, la voluntat de lAjuntament i dels
impulsors del projecte segueix essent organitzar
una revetlla de Sant Joan que mantingui lesperit
propi del Girafoc, encara que sense lespectacularitat
de la foguera giratòria i, per tant, sense les activitats
que omplien els dies previs.

Així, sha decidit programar una revetlla popular
al mateix espai, coorganitzada per lAjuntament i
per lautoanomenada Selecció Catalana de Futbol
Fang, que formen joves -i no tan joves- de Lliçà
dAmunt que aquest estiu viatjaran a Finlàndia per
participar en el Mundial daquesta singular
especialitat esportiva.
LAjuntament espera que lany vinent es trobin els
recursos necessaris per tornar a fer girar el Girafoc
i saconsegueixi convèncer les institucions del valor
simbòlic i de loriginalitat daquest projecte, ja que,
segons el regidor de Cultura, Josep Camps, aquesta
és lúnica forma dassegurar-ne el futur.
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COMENÇA LOFERTA DOCI
NOCTURN PER A JOVES
LAjuntament i grups de joves del municipi ja tenen
enllestida la programació dactivitats lúdiques per a
joves anomenada Ona Jove, que tindran lloc durant
quatre caps de setmana dels mesos de juny i juliol,
en horari de vespre i nit i repartides entre les tres
centralitats del municipi (la Serra, el Pla i Palaudàries).
LAjuntament facilitarà els desplaçaments dels
joves mitjançant un taxi a disposició exclusiva i a
preu reduït; en funció de la demanda, aquest servei
sampliaria, es mantindria o sanul·laria en properes
edicions dOna Jove. El taxi pararà en diferents
parades del bus urbà senyalitzades amb el distintiu
dOna Jove. Sha editat un díptic amb els horaris i
els trajectes que es pot recollir a lAjuntament i al
Punt dInformació Juvenil, on també es venen els
tiquets, vàlids per a dos viatges el mateix cap de
setmana.
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CAN SALGOT TINDRÀ UN
PARC PÚBLIC
LAjuntament ja ha iniciat les obres de construcció
dun parc públic al barri de Can Salgot, entre els
carrers de Ramon Llull i Bartomeu Roselló i Porcel.
Aquest parc comptarà amb una zona darbrat amb
bancs, una pista de formigó per a la realització
desports i actes ludicoculturals, una zona de petanca
i una altra de jocs infantils.
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CONTINUA LASFALTATGE DE
CARRERS
En el marc dels convenis entre lAjuntament i els
barris del municipi, darrerament shan asfaltat
diferents carrers dels barris de Can Farell, Ca
lEsteper (camí de la Serra de Ca lEsteper), Ca
lArtigues, Can Salgot i Pinedes del Vallès.
Al barri de Can Roure, sha millorat la parada del
bus urbà del final del carrer de Roselles, que també
utilitza el bus escolar, on sha construït un entrant
de reserva de parada, la qual cosa permet la pujada
i baixada de viatgers amb una major seguretat i
comoditat.
Daltra banda, lAjuntament ha començat a repintar
la senyalització horitzontal de tots els barris, per
millorar-ne el trànsit de persones i vehicles.
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ALUMNES DE LINSTITUT
PARTICIPEN EN UN TALLER DE
MOBILITAT DE LAJUNTAMENT
Els alumnes de 1r dESO de linstitut van realitzar,
entre els dies 18 i 30 de maig, un taller de mobilitat
anomenat El transport públic et porta més lluny,
ofert per lAjuntament, en el marc de la programació
dactivitats que ofereix als centres educatius. Aquest
taller dóna continuïtat al que es porta a terme a les
escoles titulat Un dia amb transport urbà, també
a càrrec de lAjuntament.
 El taller consisteix a fer un trajecte, acompanyat
dexplicacions, per alguns municipis de la comarca
utilitzant diferents mitjans de transport públic.
 Aquest taller pretén difondre entre els adolescents
els avantatges que ofereix el transport públic i
fomentar-lo com un transport segur, econòmic i
sostenible, a més de donar a conèixer els mitjans
més propers i els transbordaments entre ells, i
aprendre a interpretar horaris i tarifes (inclòs el
sistema tarifari integrat).

També es repararà la vorera que envolta el recinte.

no tí cies

www.llicamunt.net
A la pàgina web municipal podeu consultar un gran
volum dinformació, que està organitzada en quatre
grans àrees: El municipi, LAjuntament, Servei
dAtenció al Ciutadà i Informació dactualitat. Tot
seguit us expliquem què podeu trobar en cada un
daquests blocs.
El municipi: Aquí trobareu tota la informació
relacionada amb el municipi de Lliçà dAmunt. A
la secció de Coneix Lliçà trobareu les dades
històriques, culturals i demogràfiques del poble.
En la secció Situació geogràfica i accessos, teniu
un mapa amb els principals accessos i una breu
explicació de com arribar al municipi. També podeu
trobar el plànol de carrers dividit per zones i un
pràctic cercador que us permetrà trobar els carrers
i equipaments del poble. En la secció de Transport
urbà podeu consultar els plànols, els horaris i les
tarifes del transport urbà de Lliçà dAmunt. En aquest
bloc també trobareu altre tipus dinformació com
el patrimoni arquitectònic, les rutes i itineraris més
interessants, una llista de telèfons i adreces dinterès,
un ampli directori dempreses i comerços, un
directori dentitats i una relació amb els equipaments
municipals i les seves característiques.
LAjuntament: En aquest bloc coneixereu com
està estructurat lAjuntament per dins. Trobareu
informació sobre lorganització del consistori, les
regidories, els serveis que ofereix lAjuntament i els
plans dactuació municipals. Daltra banda, a través
daquesta secció, també podeu consultar les
convocatòries en vigor, les ordenances, les actes
dels plens, el pressupost de lany en curs, etc.
Servei dAtenció al Ciutadà: Aquest bloc us
permetrà disposar de tota la informació necessària
per poder fer qualsevol tipus de tràmit o gestió a
lAjuntament, i us podeu descarregar els impresos
necessaris per fer-ho. A través de la pàgina web
municipal podeu realitzar tota una sèrie de tràmits
en línia duna manera fàcil i ràpida.
Informació dactualitat: En aquest bloc teniu
al vostre abast tota la informació que es genera en
el consistori. També podeu consultar a través de
lagenda tots els actes i activitats organitzats per
lAjuntament i les entitats del municipi. Us podeu
descarregar en pdf les publicacions editades per
lAjuntament i veure els actes informatius organitzats
per lequip de govern.

no tho perd is

* Beques escolars de lAjuntament per al curs 2005/06
Durant el mes de juny es tramitaran les beques escolars de lAjuntament per al curs 2005/06. Els ajuts que es poden demanar
són els següents: menjador escolar, material escolar, sortides escolars, escola bressol, activitats extraescolars i tractament
psicopedagògic.
Per a la concessió daquests ajuts, es tindran en compte les circumstàncies familiars dacord amb els criteris i el barem
de puntuació aprovat per la Junta de Govern Local (situació econòmica, situació de necessitat de servei de menjador, situació
social).
Aquelles famílies que tinguin concedida qualsevol daquestes beques per al curs 2004/05, cal que tornin a cursar una nova
sol·licitud per al proper curs.
La concessió dels ajuts es farà dacord amb el pressupost municipal.
Els impresos de sol·licitud es troben a lOficina dAtenció al Ciutadà (OAC) o al web de lAjuntament www.llicamunt.net,
on també hi ha informació sobre la documentació que cal presentar. El termini de lliurament de sol·licituds és del 6 al 23
de juny, els dilluns, dimecres i dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h, a les dependències de la Regidoria de Benestar i Família
de lAjuntament (c. de Rafel Casanova, 8 - primera planta); cal telefonar prèviament a lOAC per demanar hora de visita.
Si no presenteu tota la documentació requerida o la presenteu fora de termini, se us pot denegar la vostra sol·licitud. Per
mitjà duna carta sinformarà a les famílies de laprovació o la denegació de lajut durant el mes doctubre.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CICLE DE XERRADES 6 AUTORS
EXPLIQUEN UN LLIBRE
Dins dels actes de commemoració
de lAny del Llibre i la Lectura.

Toni Sala
Dia: dijous 2 de juny
Hora: 20 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà

Emili Teixidor
Dia: dijous 9 de juny
Hora: 20 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
CONFERÈNCIA

Les dificultats
educatives avui. La
importància de la parella
en leducació.
Educació infantil de 0 a 3 anys.
A càrrec de Sílvia Morón,
llicenciada en pedagogia.
Dia: dijous 2 de juny
Hora: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
FESTIVAL

Cloenda dactivitats del
gimnàs del Pavelló
Municipal dEsports i de
lEscola Municipal de Jazz

Exhibicions daeròbic, graons, taitxi, gimnàstica de manteniment,
activitat física per a gent gran,
dansa del ventre i jazz.
Participació dunes 200 persones.
Dia: divendres 3 de juny
Hora: a partir de les 19 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
ACTIVITAT JUVENIL

Oci nocturn
Dia: dissabte 4 de juny
Horari: de les 22 a la 1 h
Lloc: Centre Cívic Ca lArtigues de la
Serra
Programació:
- durant tota la nit: trenes i rastes,

a ge nda

reportatge de vídeo, grafits, tir amb arc,
neverwinter night (jocs dordinador),
ping pong, música amb DJ i còctels
especials.
- de 22 a 23 h: Dansa del ventre
- de 23.30 a 1 h: Capoeira
ACTIVITATS

Centre Cívic Palaudàries

Noves activitats: quadres en tres
dimensions i punt de creu i
ganxet. Altres activitats: aeròbic
infantil, aeròbic adult, reiki i
relaxació, creixement personal,
lectura i escriptura per a adults,
massatge infantil, El cafè del Cívic
(xerrades, tertúlies i debats amb
lexcusa de fer un cafè), break
dance i Espai jove.
Informació: Centre Cívic Palaudàries,
carrer del Segre, 65, tel. 93 864 60 10.

Centre Cívic Ca lArtigues
de la Serra

Nova activitat: balls llatins. Altres
activitats: flamenc, El cafè del
Cívic (xerrades, tertúlies i debats
amb lexcusa de fer un cafè),
Espai jove i Casal destiu.
Informació: Centre Cívic Ca lArtigues
de la Serra, carrer de la Ribera dEbre,
81, tel. 93 860 70 64.
ACTIVITATS ESPORTIVES DESTIU
Inscripcions: de l1 al 17 de juny, al
Pavelló Municipal dEsports (de 9 a 12
h i de 16 a 20 h).

Activitats esportives
Dies i horari: del 4 al 29 de juliol,
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Edat: de P5 a 2n dESO. Mínim 14
persones, màxim 20 persones per grup.
Lloc: Pavelló Municipal dEsports,
altres instal·lacions municipals i Piscina
Municipal
Preu: 95 euros. Hi ha la possibilitat
dutilitzar el servei de menjador per a
les 4 setmanes o de forma puntual,
sempre que s'avisi amb un mínim de 2
dies dantelació.

Campus esportiu de
tennis
Dies: del 4 al 29 de juliol
Grups i horaris: Grup 1: de P5 a 2n
de primària, dilluns, dimecres i

divendres, de 18 a 19 h; Grup 2 A
(Iniciació): de 3r a 6è de primària,
dimarts i dijous, de 17.30 a 19 h; Grup
2 B (Avançat): de 3r a 6è de primària,
dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h; Grup
3: de 1r a 4t dESO, dilluns, dimecres
i divendres, de 19 a 20.30 h. Mínim 6
persones, màxim 10 persones per grup.
Lloc: Club de Tennis Serra Esport
Preu: Grups 1 i 2: 26 euros; Grup 3:
36 euros

Cursets de natació
Dies: del 4 al 29 de juliol
Grups i horaris: Iniciació, P3 i P4,
dilluns i dimecres de 17 a 18.15 h;
Intermedi A, P4 i P5, dimarts i dijous,
de 17 a 18.15 h; Intermedi B, P4 i P5,
dimecres de 18.15 a 19.30 h i divendres
de 17 a 18.15 h; Avançat, P5 i 1r de
primària, dilluns i dijous de 18.15 a
19.30 h; Avançat, 2n i 3r de primària,
dimarts i divendres, de 18.15 a 19.30
h. Mínim 8 persones i màxim 15
persones per grup.
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 32 euros

Gimnàstica aquàtica per
a adults i gent gran
Dies i horari: del 4 al 29 de juliol
Grups: (a partir de 18 anys)
Adults 1: dilluns, dimecres i divendres,
de 9.10 a 10 h; adults 2: dilluns,
dimecres i divendres, de 19.10 a 20 h;
gent gran: dilluns, dimecres i divendres,
de 10 a 10.50 h. Mínim 10 persones,
màxim 25 persones.
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 32 euros, excepte els jubilats
i/o pensionistes que serà de 16 euros

Piscina municipal
Durant el mes de juliol, de dilluns a
divendres, el bany a la piscina gran es
limitarà a la disponibilitat dels cursets
de piscina, segons les dates i els horaris
marcats per la Regidoria dEsports.
Dies i horaris: de l11 de juny al 8
de setembre, de dilluns a diumenge,
d11 a 20 h
Preus entrades: els mateixos preus
de la temporada passada
Preus abonaments: hi ha un
increment dun 3% respecte a la

* Matriculacions deducació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria

(ESO)

Les dates de matriculacions per cursar educació infantil de segon cicle i primària als centres densenyament infantil i primari
(CEIP) Sant Baldiri, Països Catalans, Miquel Martí i Pol i Rosa Oriol i Anguera, i per cursar secundària obligatòria (ESO) a
lInstitut dEnsenyament Secundari (IES) Lliçà, per al curs 2005-2006, són del 30 de maig al 3 de juny.

* Matriculacions deducació infantil de primer cicle (escoles bressol)
Les dates de matriculacions per al curs 2005-2006 a les escoles bressol municipals LEspurna i Palaudàries
són del 6 al 10 de juny.
* Comissió de Festes
La Regidoria de Cultura convoca una nova reunió informativa (sense compromís), per intentar constituir una Comissió de
Festes a Lliçà dAmunt, el dimecres 1 de juny, a les 20 h, al Pavelló Municipal dEsports.
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temporada passada
Descomptes:
- Abonats membres de família nombrosa:
un membre abonat, 25% de descompte
sobre la quota corresponent; dos o més
membres abonats, 50% de descompte
sobre la quota corresponent.
- Abonats membres duna mateixa família:
dos o més membres abonats, 25% de
descompte a cadascun a la quota
corresponent.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
RACÓ DEL CONTE

Amanida de contes
destiu

A càrrec dElisabet Ulibarri.
Darrera sessió del curs 20042005.
Dia: divendres 3 de juny
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca IES Lliçà
Organitza: AMPA escoles
SETMANA MUNDIAL DEL MEDI
AMBIENT
Organitza: Lliçà Sostenible

Xerrada Recuperació
dels rius

Torna la llúdriga a la conca del
Besòs a càrrec de Jordi Ruiz.
Dia: divendres 3 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Casal Municipal dAvis

Dia i hora:
- CEIP Miquel Martí i Pol: dissabte 4
de juny, 18.30 h
Lloc: Teatre Auditori de Granollers
Organització: Consell Comarcal del
Vallès Oriental, Associació Cultural,
Ajuntament i Teatre Auditori de
Granollers.
FESTA

Benvinguda a lestiu
Dia: divendres 10 de juny
Lloc: Residència Mas Bo
Organitza: Residència Mas Bo
INAUGURACIÓ INFORMAL

CEIP Rosa Oriol i Anguera
Homenatge a la figura de Doña
Rosa (Rosa Oriol i Anguera).
Exposició de les vivències escolars
viscudes per un grup de gent que
van ser alumnes de Doña Rosa.
Acte obert a tot el poble.
Dia: diumenge 12 de juny
Hora: d11 a 14 h
Lloc: pati del CEIP Rosa Oriol i Anguera
Organitza: CEIP Rosa Oriol i Anguera
CURS

Anglès de supervivència
Curs intensiu.

Data: juliol
Més informació i inscripcions:
Imma (93 841 71 12)
Organitza: Associació de Dones del
Tenes

Jornada reivindicativa
contra el 4 Cinturó

SESSIÓ

Dia: diumenge 5 de juny
Lloc: diversos pobles i, concentració
final a Abrera, a les 14 h, on hi haurà
parlaments, actes festius i dinar.

Més informació i inscripcions:
Imma (93 841 71 12)
Organitza: Associació de Dones del
Tenes

Sortides amb el Bus de Lliçà

CANTATA

LAssemblea dels Infants

amb la participació de 41 escoles
de primària del Vallès Oriental
(més de 1.600 nens i nenes), entre
les quals hi ha els CEIP Sant
Baldiri i Miquel Martí i Pol de
Lliçà dAmunt.

agenda

Tapersex per a nois

SESSIÓ

Tapersex per a noies
Més informació i inscripcions:
Imma (93 841 71 12)
Organitza: Associació de Dones del
Tenes

Lliçà en 5 minuts
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SORTIDA

Andalusia occidental amb
lAVE
Dies: del 27 de juny al 3 de juliol
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal Municipal
dAvis
Preu: 680 euros
Organitza: Associació Casal dAvis
TORNEIG

Futbol 7

Categories: sèniors (majors de 14
anys amb data 1 de juliol de
2005), alevins (nascuts els anys
93 i 94), benjamins (nascuts els
anys 95 i 96) i prebenjamins
(nascuts els anys 97 i 98).
Dies: del 27 de juny al 18 de juliol
Inscripcions: un equip queda inscrit
en el moment que fa una paga i senyal
de 100 euros al núm. de compte de la
Caixa de Catalunya 2013 0222 25
0200883410 (sha despecificar el nom
de lequip i telèfon de contacte). Un
cop fet això, sha de presentar al Pavelló
Municipal dEsports la llista amb el
nom dels jugadors i les fotocòpies dels
DNI. La data límit dinscripció és el 20
de juny, i aquest dia sha dhaver pagat
la totalitat de limport.
Preu: sèniors, 360 euros (inclou un
mínim de 4 partits i joc de 12
equipatges numerats; les samarretes
addicionals tenen un sobrecost de 12
euros); alevins, benjamins i
prebenjamins, 150 euros (inclou un
mínim de 4 partits i 12 samarretes del
torneig). No hi ha assegurança.
Lorganització declina qualsevol
responsabilitat per les lesions que es
puguin produir durant el torneig.
Dubtes: Per a qualsevol dubte a partir
del 9 de maig, cada dilluns de 20 a 21
h hi haurà algú de lorganització al
Pavelló Municipal dEsports o bé al
correu electrònic
entropia@eresmas.com
Reglament: www.torneigfutbol7.tk
Sorteig: dia 22 de juny, a les 20.30
h, al Pavelló Municipal dEsports
Nombre de participants: màxim 15
jugadors per equip.
Premis: sènior: 1r classificat, 3.600
euros, 2n classificat, 1.800 euros i 3r
classificat, 600 euros (es donaran
aquests premis si hi participen, com a
màxim, 100 equips; si hi ha menys
equips el premi serà proporcional); resta
de categories: per als tres primers
classificats, 12 invitacions per anar a
Port Aventura.

www.llicamunt.net
Lliçà dAmunt estrena pàgina web. Daquesta manera, comença una nova etapa en la
comunicació municipal. Des de lAjuntament volem estar presents en la nova era de
les tecnologies de la informació i la comunicació, i volem que el nou web sigui una
eina útil a les mans de tota la ciutadania de Lliçà dAmunt.
La pàgina web municipal neix amb la vocació de fomentar la comunicació i la participació
ciutadana en els afers municipals i, sobretot, de posar a labast de tothom la informació
que es genera en el consistori. Per tant, hem de veure aquesta nova eina com un mitjà
que ens ajudarà a comunicar-nos millor amb lAdministració i que afavorirà la
transparència de la gestió municipal.
Al web municipal trobareu un ampli ventall dinformació sobre temes relacionats amb
el municipi, lAjuntament, els equipaments i els serveis municipals, les notícies
dactualitat, etc. A través del web podreu consultar i iniciar tota una sèrie de tràmits
i gestions duna manera senzilla i eficaç, sense necessitat de moure-us de casa, és a
dir, tindreu lAdministració sempre a la vostra disposició.
LAjuntament anima tota la ciutadania a connectar-se a la pàgina web de lAjuntament
de Lliçà dAmunt i a fer-la servir, des de casa o des dels equipaments públics, ja que
es tracta dun mitjà de comunicació complet, dinàmic, ràpid, eficaç i econòmic.
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