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Lliçà cap amunt
L'aplicació de les ordenances fiscals aporta les
disponibilitats financeres que fan possible
mantenir serveis i inversions tan apreciades
com: transport públic, escoles bressol, pavelló
esportiu, cultura, pavimentació de carrers,
manteniment de parcs i un llarg etcètera.
Cal destacar l'orientació social i de protecció
del medi ambient que s'ha donat a les
ordenances fiscals per a l'any vinent, que es
van aprovar a l'últim ple.
Tammbé cal destacar les reduccions que es
concedeixen:
- A les famílies nombroses per l'IBI (contribució
urbana)
-Als jubilats i pensionistes, d'acord amb els
seus ingressos (escombraries)
- A tothom, reducció per utilització de la
deixalleria
- Reducció de l'impost sobre construccions
(ICIO), si compleixen les normes de reducció de
l'impacte ambiental i economia energètica
- Reducció d'un 70% de l'impost sobre
plusvàlues als heretatges per causa de mort
En referència a les ordenances que afecten a
tothom:
- IBI: increment forçat per llei estatal
- Vehicles: increment equivalent a la inflació
- Escombraries: increment a causa de l'obligació
legal de fer la recollida de la fracció ordinària
La resta d'ordenances o afecten empreses, o
bé venen reduïdes per les millores
mediambientals.
En aquesta edició de l'Ei! hi ha la crònica del
Ple corresponent a l'aprovació de les ordenances
fiscals per l'any 2006.

notícies
L'ESPAI JOVE EL
GALLINER OBRE
LES PORTES
L'Espai Jove El Galliner,
situat al recinte municipal
dels Galliners, obrirà el
proper dissabte 19 de
novembre, amb una festa
d'inauguració.
Aquest dia, a partir de les
17 h, hi haurà una jornada
de portes obertes amb
diferents activitats: jocs
d'ordinador, jocs de taula,
tennis taula, taller de
manga, torneig de
softkombat.
També hi haurà la
inauguració de l'exposició
"VIH sobre rodes" (que
restarà oberta fins al 5 de
desembre) i es donarà el
veredicte del Concurs de
Graffiti. A més, tindrem
xocolatada popular.
I, a partir de les 20 h, a la
sala polivalent dels
Galliners, es projectarà el
partit de futbol MadridBarça en una pantalla
gegant.
D'altra banda, si algú en
té ganes, podrà iniciar-se
en l'esport de l'escalada en
el rocòdrom dels Galliners.
L'Espai Jove El Galliner
obrirà, inicialment, de
dilluns a divendres, de 17 a
21 h.

notícies
TRANSPORTS DE
LLIÇÀ D'AMUNT
CELEBRA EL SISÈ
ANIVERSARI
Actualment, després de sis
anys de funcionament, els
autobusos urbans estan
transportant una mitjana de
prop de 900 passatgers diaris.
Al llarg d'aquests sis anys,
també han augmentat el
número d'autobusos i, per
tant l'oferta de places (d'1
a 4 autobusos i de 16 a 172
places); de línies (de 2 a 4);
d'expedicions diàries (de 15
a 82); de parades (de 66 a
164); la franja horària (en
dues hores més), els
quilòmetres de servei (de
84.163 a 179.947). I s'ha
entrat a formar part del
sistema d'integració
tarifària de l'Autoritat del
Transport Metropolità.
A més, a principis d'any,
està prevista la inauguració
de nous autobusos, els
quals incorporaran la nova
imatge de Tranports de
Lliçà d'Amunt.

MILLORES EN
L'ACCÉS DE
VIANANTS AL
CENTRE CÍVIC I
L'ESCOLA BRESSOL
PALAUDÀRIES
L'Ajuntament ha construït
una vorera a la carretera
de Palaudàries, al costat
oposat al Centre Cívic i
l'Escola Bressol
Palaudàries, on no n'hi
havia, per tal que el veïnat
de Can Roure pugui accedir
a aquests equipaments
sense perill.

PROP D'UN 30%
DELS VEÏNS
S'ACULL AL
FINANÇAMENT DE
LES OBRES DE
PINEDA FEU

Dels 360 veïns afectats per
les obres d'urbanització de
Pineda Feu i el Pinar, 98
s'han acollit al finançament
per tal de poder ajornar els
pagaments fins en vuit
anys.
L'oficina provisional de
l'Empresa Municipal
d'Obres (EMO), situada a la
primera planta de l'edifici
de l'Ajuntament, ha rebut,
des de principis d'octubre,
136 visites i nombroses
trucades telefòniques
demanant informació sobre
el projecte i el finançament
de les obres d'urbanització
dels barris de Pineda Feu i
el Pinar.
D'altra banda, després de
nombroses converses amb
Gas Natural, s'ha signat un
conveni que, aprofitant
l'obra civil, portarà les
instal·lacions del gas
natural a Pineda Feu, sense
cap cost per als veïns. Gas
Natural, però, només
proporcionarà la canonada
i l'Ajuntament assumirà el
cost de connexió entre el
carrer Menorca, on ara
acaba la canonada, fins a
la cruïlla.
El passat 3 de novembre,
es va fer una visita d'obra
amb totes les parts
implicades, per començar
ja el replantejament de
l'obra. Anteriorment, ja
s'havia portat a la zona el
material i s'havien fet
prospeccions per valorar
com estaven els serveis.

Cal dir que, encara que no
consti en el projecte,
s'estudiaran, habitatge per
habitatge, els guals i les
entrades de vehicles.

LA GENERALITAT I
LA DIPUTACIÓ HAN
CONCEDIT A
L'AJUNTAMENT
UNS 260 MIL EUROS
EN SUBVENCIONS
Enguany, l'Ajuntament ha
demanat un total de 53
subvencions a diferents
administracions, de les
quals només la Generalitat
i la Diputació han respost
afirmativament a 23. Això
suposa un import total de
260.618 euros, que es
podria ampliar amb
algunes subvencions
pendents de resolució.
D'aquesta xifra: 22.983
euros estan destinats a
Benestar i Família (atenció
domiciliària, ajuts a
polítiques de dones...); 2.451
euros a Comunicació (noves
tecnologies); 7.949 a Cultura
(ODA, activitats de cultura
popular i tradicional...);
164.270 a Educació (conveni
amb la Generalitat per a les
escoles i les escoles
bressol, i activitats
educatives); 19.540 a
Esports (polítiques locals
d'esports); 8.413 a Joventut
(Pla Local de Joventut);
16.641 a Medi Ambient
(franges de protecció...);
11.000 a Participació
Ciutadana (Pla director de
participació ciutadana); i
7.371 a Promoció
Econòmica (mercat...).
També s'han atorgat
materials com bancs i
papereres.
Les subvencions que
resten pendents de
resolució corresponen a
Comunicació (noves
tecnologies), Mobilitat
(transport urbà), Obres
(clavegueram i vial d'accés
al CEIP Rosa Oriol),
Promoció Econòmica (plans
d'ocupació) i Medi Ambient
(deixalleria).

notícies
LLIÇÀ D'AMUNT
PARTICIPA EN EL
PROJECTE "ENTRE
EL DICTADOR I JO"

llarg d'aquests anys. Es
comptarà amb diferents
activitats relacionades amb
l'aniversari i finalitzarà amb
un còctel.

L'Ajuntament s'ha adherit
al projecte "Entre el
dictador i jo" de la
Diputació de Barcelona. Es
tracta de la projecció d'un
documental sobre el 30è
aniversari de la mort de
Francisco Franco, el
diumenge 20 de novembre,
a les 18 h., simultàniament
entre diverses ciutats i
pobles de Catalunya,
Espanya i la resta
d'Europa.

Cal confirmar l'assistència
a l'acte (tel. 93 841 66 25 /
www.xtec.net/iesllica.

A Lliçà d'Amunt, el
documental es projectarà
a l'ateneu L'Aliança.
El documental consta de
sis peces curtes realitzades
per joves directors, nascuts
en democràcia, que donen
la seva perspectiva sobre
la relació amb la figura del
dictador.
A més, hi haurà un debat
posterior sobre el que
Franco ha representat per
a la nostra història, que, en
el cas de Lliçà d'Amunt,
comptarà amb tres
lliçanencs de diferents
generacions (Delfí Dalmau,
Maria Soley i Teresa Benet),
que explicaran el seu punt
de vista personal i
introduiran el diàleg entre
els assistents.

L'INSTITUT
CELEBRA EL DESÈ
ANIVERSARI
Aquest curs escolar,
l'Institut d'Ensenyament
Secundari (IES) Lliçà
celebra el desè aniversari
i el commemora amb
diferents activitats.
L'acte central tindrà lloc
el proper divendres 25 de
novembre, a partir de les
19 h, amb una trobada
adreçada a totes les
persones que han estat
membres de la comunitat
educativa de l'institut al

L'IES Lliçà també
demana d'escriure quatre
ratlles sobre records,
pensaments, vivències...
entorn a l'institut i enviarles a través de l'adreça
electrònica
10anysiesllica@mixmail.
com, per tal d'elaborarne unes "pàgines
viscudes".

ELS ALUMNES DE
LICANO DE
L'INSTITUT
CONTINUARAN
AMB LA FORMACIÓ
A EMPRESES
L'Ajuntament ha signat un
conveni amb el
Departament d'Educació
de la Generalitat per tal
que els alumnes de Licano
de l'IES Lliçà puguin tornar
a tenir experiències de
formació en empreses,
amb un projecte
actualitzat.
Licano són unes aules
especials per a l'atenció
educativa de l'alumnat de
3r i 4t d'ESO amb dificultats
d'aprenentatge. En
aquestes aules, amés de
matemàtiques, llengua,
etc., adaptades a l'alumnat,
es fan activitats manuals
complementàries i hi ha
experiències formatives en
empreses.
El projecte Licano forma
part del treball
d'investigació "Projectes
singulars a l'educació
secundària obligatòria",
seleccionat en el V
Concurs "Un2tres"
corresponent al curs 20032004 i editat el 2004 pel
Consell Comarcal.

PROTECCIÓ CIVIL
TROBA UN HOME
PERDUT DURANT
TRES DIES A
SETMENAT
La secció eqüestre de
Protecció Civil de Lliçà
d'Amunt, un dels únics de
l'Estat espanyol que fan
recerca de persones a cavall,
va localitzar un home de 80
anys que havia estat perdut
a Sentmenat (Vallès
Occidental) durant tres dies.
Un cavall va detectar
l'home, entre uns matolls,
prop d'un torrent.

MILLORA DE LES
PISTES DE
PETANCA DE CAN
ROURE
L'Ajuntament ha substituït
la tanca metàl·lica que
envoltava les pistes de
petanca de Can Roure per
una tanca de jardí. A més,
s'han instal·lat en aquest
lloc dues taules de pícnic i
tres bancs de fusta, així com
una caseta de magatzem.

"CAMINEM CAP ALS
CENT", UNA
TEMPORADA MÉS
L'Ajuntament s'ha tornat a
adherir al cicle de
passejades per a la gent
gran que organitza la
Diputació de Barcelona
anomenat "Caminem cap
als cent".
Aquest cicle de passejades,
que s'engloba dins de la
programació d'Activitat
Física per a la gent gran que
organitza l'Ajuntament,
comença aquest novembre
i portarà els participants a
recórrer indrets de
Terrassa, Martorell, Palausolità i Plegamans, Vilanova
del Camí i Lliçà d'Amunt,
que són alguns dels
municipis de la província
que hi participen.

notícies
EL GIMNÀS
IMPARTEIX
CLASSES DE
BATUKA
Tenint en compte l'èxit de
la modalitat esportiva
Batuka, a partir d'un
programa de televisió, el
gimnàs del Pavelló
Municipal d'Esports va
impartir-ne unes classes
per als abonats, a càrrec
dels mateixos monitors del
gimnàs.

ES CREA UNA
ESCOLA DE BTT
El Club BTT Concos Lliçà
d'Amunt ha creat una
Escola de BTT, adreçada a
nens i nenes entre 7 i 14
anys, amb l'objectiu
d'educar-los en la pràctica
de l'esport del ciclisme i, a
la vegada, en el respecte a
la natura i al medi ambient.
A més, amb el ciclisme
podran fomentar valors
humans com l'amistat i el
companyerisme.

LLIÇÀ D'AMUNT
ACOLLIRÀ EL IV
OPEN DE
CATALUNYA DE
KARATE
El Pavelló Municipal
d'Esports acollirà, el proper
dissabte 19 de novembre, a
partir de les 16 h, la quarta
edició de l'Open infantil de
Catalunya de karate, on
participaran karateques de
Lliçà d'Amunt.
D'altra banda, en el
Campionat Europeu de
Karate celebrat a Sabadell
el passat 22 d'octubre, dos
competidors de l'Associació
Esportiva de Karate ShorinRyu de Lliçà d'Amunt van
quedar classificats en
tercer lloc de la categoria
infantil: Noemí Rodríguez
(modalitat Katas) i Daniel
Pérez (modalitat Kumite).

ELS GERMANS
TORRES FAN BONS
RESULTATS ALS
CAMPIONATS DE
CATALUNYA I
ESPANYA DE
PATINATGE
Els patinadors lliçanencs
Núria i Guillem Torres, en
la categoria sènior, han
participat aquest any en els
campionats de patinatge de
Catalunya i d'Espanya, tant
en pista com en circuit.
Núria Torres també ho ha
fet en els campionats
d'Europa i del Món.
En els campionats de
Catalunya, els germans
Torres han aconseguit
primers, segons i tercers
llocs. En el campionat
d'Espanya, Núria ha
aconseguit primers i
segons llocs, i Guillem
novens i onzens llocs.
En referència al
campionat d'Europa,
Núria Torres va
classificar-se en un tercer
lloc i en el campionat del
Món va quedar en una
dotzena posició.

ple extraordinari del dijous 27 d'octubre
1.-Aprovació provisional de la
modificació de les ordenances per a
l'exercici 2006:
a)Ordenances fiscals:
El regidor d'Hisenda, Jaume Ballbé, va
explicar que, en la gestió econòmica i
financera de l'Ajuntament hi ha dos
moments importants: l'aprovació de les
ordenances fiscals i l'aprovació del
pressupost. Amb relació a les ordenances
fiscals, Ballbé va justificar-ne la
importància dient que representen el 70%
dels ingressos corrents. Dins de les
ordenances fiscals, el regidor d'Hisenda
va distingir tres qüestions: les ordenances
que afecten a tothom (IBI, Taxa
d'Escombraries i Impost de Vehicles), les

ordenances que només afecten algunes
persones i les bonificacions que s'apliquen
d'acord amb les polítiques socials i
mediambientals.
Respecte a les ordenances que afecten a
tothom, l'IBI només augmentarà el que
obliga l'actualització del valor cadastral.
En aquest impost, hi haurà tres tipus de
bonificacions: del 50% a famílies
nombroses que tinguin fins a 25.000 euros
de valor cadastral; del 25% a famílies
nombroses que tinguin entre 25.001 i
50.000 euros de valor cadastral; i del 10%
a les famílies nombroses que tinguin entre
50001 i 100.000 euros de valor cadastral.
En aquest punt es va obrir un debat sobre
la diferència entre el valor cadastral i el
valor del mercat actual. l'Impost de
Vehicles s'apujarà un 3,16% respecte a

ple extraordinari del dijous 27 d'octubre
l'any anterior, la qual cosa representa un
augment per sota de la inflació; els vehicles
de més de 25 anys tindran una bonificació
del 100% . I l'augment de la Taxa
d'escombraries serà d'un 10%,
principalment perquè augmenta el cost de
la gestió de residus i s'introduirà, per
obligació normativa, un nou servei de
recollida de la fracció orgànica. En la Taxa
d'escombraries també hi haurà
bonificacions; a més de les que ja hi havia
per a jubilats i pensionistes, la utilització
habitual de la deixalleria per part dels
ciutadans suposarà una rebaixa del 15%
del cost de la taxa.
El regidor d'Hisenda va destacar algunes
de les ordenances que no afecten a tothom,
les quals tenen un augment moderat
(sanejament, cementiri, mercat setmanal,
activitats econòmiques, etc.). Seguidament,
va anomenar les plusvàlues, que tenen un
augment del 30%, però s'introdueixen
bonificacions del 70% sobre la quota si es
compleixen unes determinades normatives
mediambientals.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va finalitzar
dient que s'havia intentat no fer increments
excessius i que, malgrat les votacions, veia
suport implícit en els comentaris dels grups
polítics.
ERC: A FAVOR; IC-EUiA: A FAVOR; CiU: EN
CONTRA; PSC: ABSTENCIÓ; PP: EN
CONTRA

b)Ordenances no fiscals:
El Ple va aprovar inicialment la Modificació
de l'Ordenança reguladora dels criteris per
a l'adjudicació d'ajudes econòmiques
anuals a activitats socioculturals i
esportives. Aquests criteris, segons va
comentar el regidor d'Esports, Juan José
Salvador, s'han ampliat i, d'aquesta
manera, un dels criteris que també es
tindrà en compte serà el de la participació.
També es va aprovar inicialment la
Modificació de l'Ordenança general
municipal de circulació de vehicles.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
es tractava d'adaptar la normativa
municipal a la nova llei de trànsit (llicència
de conducció per punts).
UNANIMITAT

2.- Desafectació de l'edifici escolar
del carrer Folch i Torres:
La regidora d'Educació, Emília Soler, va
dir que la desafectació de l'edifici municipal
del carrer Folch i Torres, on ara hi ha ubicat
el CEIP Miquel Martí i Pol, és un tràmit que
cal perquè l'Ajuntament pugui disposar
d'aquest edifici quan l'escola funcioni en
la seva nova ubicació de Palaudàries.
UNANIMITAT

3.- Compromís de col·laboració amb
els municipis nicaragüencs de

Chinandenga:
Després de llegir-se un manifest de
compromís, el regidor de Cooperació,
Josep Camps, va destacar la voluntat dels
municipis adherits a la campanya de
col·laboració amb els municipis
nicaragüencs de Chinandenga, de mantenir
la col·laboració més enllà dels canvis
polítics, mentre requereixin d'ajuts externs.
UNANIMITAT

4.- Aprovació provisional de la
modificació del Pla General del sòl
no urbanitzable:
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
calia aquesta modificació per tal d'adequar
el Pla General a la nova llei d'urbanisme.
UNANIMITAT

5.- Aprovació provisional de la
modificació del Pla General al carrer
Ramon Llull:
L'alcalde va dir que es tractava d'ajustar
el Pla General a la realitat actual, en
referència a la vialitat d'aquest carrer.
UNANIMITAT

6.- Aprovació municipal de la
Modificació del Pla General al Raval
d'en Xicota i Can Ribell:
Joaquim Ferriol va justificar aquesta
modificació dient que calia ajustar la vialitat
i les zones verdes d'aquests dos sectors.
UNANIMITAT

7.- Aprovació provisional de
l'Esmena per error material a
Palaudalba:
El Ple va aprovar provisionalment l'esmena
d'un error material del vigent Pla General
en relació a la precisió de límits entre la
zona de verd públic i els límits de zones de
ciutat-jardí a Palaudalba.
UNANIMITAT

8.- Permuta d'una parcel·la propietat
de l'Ajuntament per altra propietat
de Sanalla Patrimonial SL:
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
s'havia fet una permuta entre una parcel·la
propietat de l'Ajuntament, situada a Pineda
Feu-El Pinar, per uns terrenys, propietat
de l'entitat Sanalla Patrimonial SL, situats
a Ca l'Esteper, destinats a equipaments.
UNANIMITAT
En acabar el Ple, l'alcalde va informar
que el regidor del grup polític municipal
de CiU Robert Navarro havia renunciat al
càrrec i serà substituït com a regidor per
un nou membre del grup. La persona que
ocupa el cinquè lloc a la llista de CiU és
Joan Sayós Casases.

ple ordinari del 26 de maig
NOU GIRATORI A CAN SALGOT
L'Ajuntament ha construït un giratori a la cruïlla entre els passetjos de Can Salgot i Sant
Valerià i els carrers de Ramon Muntaner i Ausiàs March.
La cruïlla entre aquestes quatre vies era perillosa i, aquest giratori, permet reordenar
el trànsit i millorar la circulació.
Cal dir que s'ha intentat preservar al màxim els pins d'aquesta zona. D'altra banda, s'ha
hagut de treure la cabina telefònica que hi havia i s'ha sol·licitat a l'empresa de telefonia
de canviar-la d'ubicació, la qual ha decidit no fer-ho perquè no considera rentable aquesta
cabina.

* Oficina Mòbil d'Atenció al Consumidor
Dijous 24 de novembre, d'11.45 a 12.30 h, davant de l'Ajuntament.

* Ple ordinari
Dijous 24 de novembre, a les 19 h, al primer pis de l'edifici de la Policia Municipal.

* Ajuts per a l'allotjament
El Departament de Benestar i Família de la Generalitat concedeix ajuts a fons perdut per a persones
que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats del lloguer o les quotes d'amortització d'un préstec
hipotecari no amortitzat d'un habitatge de promoció privada.El termini de presentació de sol·licituds
finalitza el 30 de novembre. Més informació: Regidoria de Benestar i Família de l'Ajuntament o
www.gencat.net/benestar.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
INAUGURACIÓ

Espai Jove El Galliner
Dia: dissabte 19 de novembre
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: recinte municipal dels
Galliners
DOCUMENTAL I DEBAT

"Entre el dictador i jo"
Dia: diumenge 20 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: ateneu L'Aliança
CONFERÈNCIA

"Tolstoi: Guerra i pau"
A càrrec de Ricard San Vicente.
Activitat englobada dins del segon
cicle organitzat amb motiu de la
commemoració de l'Any del
Llibre i la Lectura, anomenat
"Grans llibres de la literatura
universal: de l'edat mitjana als
nostres dies".
Dia: dijous 24 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
ESPORTS

Ioga i tai-txi
Dins de la programació
d'activitats dirigides del gimnàs,
s'imparteixen classes de ioga i
tai-txi.
Dies i horari: ioga: dimarts i dijous,
de 10.15 a 11.45 h; tai-txi: dilluns
i dimecres, de 19.50 a 20.40 h o de
21.30 a 22.20 h.
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Informació i inscripcions: Pavelló
Municipal d'Esports, de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de 16 a
21 h (tel. 93 860 70 25).

trucant a l'Ajuntament.
Dies i horaris: del 28 de novembre
a l'11 de desembre, dimarts i
dimecres, de 15 a 22 h, i dijous i
divendres, de 8 a 12 h i de 15 a 22
h
Lloc: bar del Pavelló Municipal
d'Esports
XERRADA

"Treballar a casa i a la
feina, qüestió de
supervivència"
A càrrec de M. Jesús Peñaranda,
de l'entitat Salut i Família.
Activitat organitzada per
inaugurar l'exposició "Dona, què
més vols?". Servei de cangur a
partir de 3 nens, trucant al 93 860
72 20.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
XERRADA

Marató de TV3

Les malalties del cervell
(Alzheimer, Parkinson, Esclerosi
Múltiple i Ictus.
Dia: dimecres 16 de novembre
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala polivalent dels Galliners
Org.: Associació Dones del Tenes
ESPECTACLE INFANTIL

Circ

Pessic de circ: "Sóc un fanalet".

Dia: dimarts 29 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: bar del Pavelló d'Esports

Dia: diumenge 20 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Preu: socis, 2 euros; no socis,
3,50 euros
Org.: ateneu L'Aliança

LLIURAMENT DE PREMIS

XERRADA

2n Concurs de
Fotografia Memorial
Joan Soley 2005

Nutrició

A càrrec de la nutricionista de
Cuinats CECOC.

Dia: dissabte 26 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal dels Galliners

Dia: dimarts 22 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: CEIP Sant Baldiri
Org.: AMPA Sant Baldiri

CONCERT

ASSEMBLEA

Santa Cecília
A càrrec del professorat de
l'Escola Municipal de Música
L'Aliança.
Dia: dimarts 22 de novembre
Hora: 20.30 h
Lloc: església parroquial de Sant
Julià

Casal d'Avis
Dia: dissabte 26 de novembre
Hora: 11 h
Lloc: Casal d'Avis
Org.: Associació Casal d'Avis
CONCURS

Nadales

TALLER

Per als nens i nenes.

EXPOSICIÓ

"Dona, què més vols?"

A càrrec de Jordi Gascón
(Pastisseria El Molinet) i Lucas
Lao (artesà xocolater).

Aquesta exposició pretén fer
prendre consciència sobre les
discriminacions i desigualtats de
sexe a la llar, en la formació, en
el món laboral i en el poder, i
veure també com s'ha avançat
en la igualtat i l'autonomia.
S'ofereixen visites guiades per a
grups a hores concertades,

Recollida de nadales: fins al 29
de novembre, els dimarts,
dimecres i dijous, de 18 a 20 h, a
Can Peret de Ca la Coixa
Org.: Alternativa Lliçà per a Tots

Dies: dimarts i dijous, del 13 al
22 de desembre
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: cuina del CEIP Miquel Martí
i Pol
Inscripcions: Oficina d'Atenció al
Ciutadà, fins al 9 de desembre.
Places limitades.
Preu: 20 euros

Postres per a Nadal

FESTA ANYAL

Ateneu L'Aliança
Joc de pistes, espectacles
infantils, concerts, xerrades...
Mes: novembre
Org.: Ateneu L'Aliança

